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SOVIETINĖJE MOKYKLOJE 
(Tęsinys) 

Judrėnai. Judrėnų aštuon
metėje mokykloje mokyt. Kiekš-
tienė ypatingai terorizuoja mo
kinius, nesirašančius j pionierių 
organizaciją ir einančius į baž
nyčią. 

1978 m. gruodžio mėn. prieš 
Kalėdas V kl. mok. Sauliui Pul-
kauskui įsakė nuo kaklo nusi
imti grandinėlę su kryžiumi. 
Jam nepaklausius, ji iš užpa
kalio viešai klasėje nukabino 
kryželį ir tyčiojosi iš Kristaus 
kančios: "Jis kenčia, geriau aš 
tau pionierių kaklaraištį užri
šiu". O Saulius, kuris patar
nauja šv. Mišioms, ryžtingai at
sakė: "Aš jo vistiek nenešiosiu!" 
Kai jo motina nuėjo pas moky
toją ir paprašė gražinti kryželį, 
mokyt. Kiekštienė tik pasišaipė, 
o kryžeii-) negrąžino. 

1979 m. kovo-balandžio mėn. 
Vili klasėje mokyt. Kiekštienė 
pasaukė atsakinėti pamoką 
mok. Vytautą Stonį, Kazę ir 
Rūtą Papievytes ir kitus, ne
įstojusius į komjaunimą ir ei
nančius į bažnyčią mokinius. 
Jie pamokas atsakė ketvertui. 
Prieš rašydama pažymius, mo
kytoja klausinėjo, ar jie eina į 
bažnyčią, o kai šie prisipažinda
vo, jiems parašydavo po dveje
tą ir liepdavo sėstis. Ji taip el
gėsi keletą kartų ir su kitais 
mokiniais, vis dar baugindama, 
kad ji taip padarysianti, jog jie 
neišlaikysią egzaminų. 

Nuo jos neatsilieka ir mokyk
los direktorius Henrikas Joška. 
Šis nuolatos kviečia į savo ka 
binetą ir bando gąsdinti tikin 
čius mokinius, arba, sutikęs ko
ridoriuje, prisispyręs tardo mo
kinuką, ar jis vis dar einąs į 
bažnyčią. Gavęs teigiamą atsa
kymą, ima šaukti: "Jei eisite, 
tai per egzaminus atsiskaitysiu 
— neišlaikysite egzaminų!" 

Kurtuvėnai (Šiaulių raj.). 
1979 m. gegužės mėn. Kurtuvė
nų aštuonmetės mokyklos di
rektorė čepulytė ir mokyt. Sta-
nelienė tardė IV kl. mokines: 
Romaną Andriuškaitę, Rasą Ri-
maitę ir kitas mokines ar jos 
neinančios į bažnyčią? Ar ne
barsčiusios gėlių ir t. t. R. An-

Į driuškaitė ir Rasa Rimaitė pa-
! sisakė, kad tikinčios Dievą, o 
i gėles barsto ir barstys. Tuo

met R. Andriuškaitei buvo pa 
; grasinta, kad jeigu ji ir toliau 
i taip elgsis, ji negalės mokytis 

Klasės auklėtojas Bečys lie 
į pė Rasai Rimaitei rašyti antrą 
i pareiškimą, kad netiki į Dievą 
į ir daugiau nedalyvaus bažnyti-
| nėję procesijoje. Mergaitė ir 
i vėl nesutiko. Kitos mergaitės 
• pasidavė baimei ir parašė pa-
\ reiškimus taip, kaip iš jų rei-
| kalavo mokytojai. Toks pat ap-
I klausinėjimas vyko ir kitose 
į klasėse. 

(Bus daugiau) 

Sovietai sumažino 
jėgas Afganistane 

Atitraukti keli tūkstančiai kareivių 
Maskva. — Sovietų Sąjungos; stybių vadus. Maskva tikėjosi 

žinių agentūra sekmadienį pa-

Septynių pramones valstybių konferencijos dalyviai San Giorgio saloje, Venecijoje. Iš kairės: Japonijos užsienio 
reikalų ministeris Saburo Okita, Kanados premjeras Pierre Bliot Trudeau, Vakarų Vokietijos kancleris Helmut 
Schmidt, Prancūzijos prezidentas Valery Giscard d'Estaing, Italijos premjeras Francesco Cossiga, JAV prezidentas 
Carteris ir Britanijos premjerė Margaret Thatcher. 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

Irako rinkimai 
Bagdadas. — Irako parlamen

to rinkimai, pirmi po 1958 m. 
perversmo, išrinko 250 narių 
seimą iš 840 kandidatų. Įdomu, 
kad šioje arabų šalyje pirmą — Praėjusią savaitę Izraelio 

vyriausybėje kilo aštrus g i n č a s , ! ] ^ " . r ] a r ;a m e R L p a t eko 14 
kai finansų ministeris pareika- Į m o t e r ų I š r i n k t i ir trys dabar-
lavo sumažinti išlaidas gynybos! t i n ė s v y r i a u s y b ė s ministeriai. 
reikalams. Pagaliau buvo nu-j I r a k o s p a uda neskelbia, kad 
tarta lėšas gynybai palikti t a s j ^ kandidatai turėjo būti pa-1 
pačias, tačiau ministeris Yigael j t v i r t i n t i valdančios Revoliucinės 1 šalP°s> švietimo reikalams dar 
Hurvitz pagrasino pasitraukti, Į T a r y b o s Komandos kuri vado- Į15 mil. Britanija paskyrė 16 mil. 
" • - " - - - ' 1"----" *- :

 v a u j a socialistų Baath partijai ido1- i r n u m a t ė ateinantiems 

Zimbabve gauna 
nemažą paramą 

Washingtonas. — Naujoji Zim
babvės valstybė, buvusi Rode-
zija, tikisi gauti daug lėšų iš 
Vakarų valstybių. Praėjusią sa
vaitę JAV senatas patvirtino 
30 mil. dol. paramą. Amerika 
jau davė 5 mil. dol. pabėgėlių 
reikalams ir paskyrė sveikatos, 

JAPONIJOS RINKIMAI 
NEDAVĖ NETIKĖTUMŲ 

Liberalai demokratai laimėjo daugumą 
Tokijo. — Japonijos piliečiai džiulė partija yra suskilusi į 

sekmadienį balsavo parlamento frakcijas. Stipriausiu kandida-
rinkimuose ir išrinko jau seniai: tu laikomas Yasushiro Nakaso-
Japonijoje pirmaujančią libe-i ne 62 metų. Jis ankstyvesnėse 
ralų partiją sudaryti vyriausy-; vyriausybėse yra buvęs tarptau. 
bę. Buvusiame parlamente ši t tinės prekybos ministeriu ir gy-
Amerikai draugiška partija tu- nybos ministeriu. šiuo metu 

Ši komanda sudaryta iš 20 as
menų. Jie skiria ir atleidžia mi-
nisterius, valdo policiją ir ka
riuomenę. 

Irake svarbiausia valdžią turi 
Saddam Hussein. Prieš 11 mė-

Į nesių jis buvo tik minėtos ko-

rėjo 257 atstovus (511 vietų že
muosiuose rūmuose), o po šių 
rinkimų pirmadienį jau turėjo 
259 atstovus, nors rinkimų re
zultatai dar nebuvo žinomi 
90-tyje rinkiminių rajonų. Gra
žus oras atvedė j rinkimines 

jis yra stiprioje pozicijoje ir 
todėl, kad užima liberalų de
mokratų partijoje generalinio 
sekretoriaus vietą. 

Vietiniai politikai sako, kad 
liepos mėn. partija gali reko
menduoti tik laikiną premjerą, 

jei 18.5 bil. dol. biudžetas nebus 
sumažintas nors 200 mil. dol. 
Kabinetas nutarė patenkinti mi_ 
nisterio reikalavimą, nes jis bū
tinas kovojant su Izraelio inflia
cija, kuri siekia 130 nuoš. 

— Europos parlamentas pa-
i skelbė rezoliuciją, kuri kriti-
į kuoja Pietų Afriką už žmogaus j į į į ^ v į į ^ n i n f c a s . P asi-
| laisvių laužymą, už politinių tei-, t r a u k u s dėl sveįkatos buvusiam 
Į sių varžymus. Kitame nutari- į ^ ^ ^ ^ d Hassan ai 
:me parlamentas papeikė Liben-! R a k r . Husseinas tapo revoliuci
jos vyriausybę už buvusio p r e - | n ė s k o m a n d o s pirmininkas, vai-
ridento Tolberto sūnaus " ^ | „ j W , - rt « „ p , • ) , « h 

i mimą. 
— Ispanijoje baskų teroristų 

organizacija paskelbė ultimatu-
' mą vyriausybei, reikalaudama 
j paleisti 19 politinių kalinių per 
j 48 vai. Kitaip baskai grasina 
pradėti sprogdinimus turistų pil-

j nuose viešbučiuose. 
— Indijos užsienio reikalų 

I ministerija pareiškė, kad jos 
branduolinės energijos progra-

skiriama taikingiems tiks-

Baath partijos vadas. Jis mėg
sta "asmenybės kultą". Jo por
tretai kaba ne tik valdžios įstai
gose, bet ir gatvėse, parduotu
vėse. Jis beveik kasdien mato
mas šalies televizijoje. Laikraš. 

dvejiems metams dar 165 mil. 
Europos Bendroji rinka sutiko 
prisidėti su 100 mil. dol. per 
trejus metus. Parama premje
ro Mugabės vyriausybei plaukia 
iš Saudi Arabijos, Japonijos, 
Australijos ir net Suomijos. 

Šia parama siekiama paleng
vinti Zimbabvei atsigauti po ilgo 
civilinio karo, kurio metu tūks
tančiai žmonių išbėgo į kaimy
nines šalis. 

skelbė trumpą žinią, kad kai ku
rie kariuomenės daliniai, kurių 
šiuo metu nereikia Afganista
nui, yra išvežami j Sovietų Są
jungos teritoriją, susitarus su 
Afganistano vyriausybe, ši ži
nia Maskvos laikraščiuose įdėta 
į "Pranešimai iš Kabulo" skyrių, 
tačiau Maskvos televizija parodė 
sovietų kareivius ir šarvuočius, 
išvažiuojančius iš Kabulo apy
linkių, kurių gyventojai atsisvei
kina su kareiviais, dėkoja jiems 
už suteiktą pagalbą. 

Tuo pačiu metu Afganistano 
spauda surišo sovietų kariuome
nės dalinių atitraukimą su JAV 
kariuomenės jėgų mažinimu 
Indijos vandenyne ir Persijos 
įlankoje. Diplomatiniai sluoks
niai šitokį ryšį laiko sovietų pa
geidavimu, kad Amerika irgi pa
skelbtų kokį nors jėgų atitrau
kimą, kad sovietams būtų pato
giau paaiškinti savo jėgų ma
žinimą. 

Sovietų pranešimas sutapo su 
Vakarų pasaulio pramonės val
stybių galvų konferencija Ve
necijoje. Apie jėgų sumažinimą 
Prancūzijos prezidentas Valery 
Giscard d'Estaing gavęs laišką 
iš Brežnevo. Valstybių vadai 
skeptiškai pasiuko šią žinią. 
Konferencijoje buvo numatyta 

— Malaizijos kurorte stato
mas aukštas viešbutis staiga 
ėmė svirti. Vyriausybė įsakė 
pastatą nugriauti. 

— Pietų Afrikoje nesibaigia 
"spalvotųjų" riaušės. Policija 
gavo įsakymą "šauti į galvą". 

vienokio ar kitokio viršūnių 
konferencijos atsiliepimo, todėl 
ir pranešė apie kariuomenės ma
žinimą, laukdama pareiškimo 
sušvelninimo. Islamo valstybių 
diplomatai prisimena, kad Mas
kva panašią diplomatinę ofen
zyvą buvo pradėjusi prieš mu
sulmonų šalių vadų konferen
ciją. 

Diplomatai Maskvoje paste
bėjo, kad sovietų spauda labai 
žymioje vietoje paminėjo Beiru
to kairiųjų laikraščio komenta
rą apie kariuomenės išvežimą. 
Laikraštis rašo, jog Maskva 
laukia, kad dabar ir Amerika 
padarytų kokį nors taikingą 
gestą. Laukiama, kad ir Ame
rika paskelbtų apie savo jėgų 
sumažinimą Indijos vandenyne. 

Septynių pramonės valstybių 
viršūnių konferencija toliau rei
kalauja, kad sovietai visai iš
vežtų kariuomenę iš Afganista
no. Prezidentas Carteris pareiš
kė, kad sovietų paskelbta žinia 
yra gera, jei ji pasirodys teisin
ga. Valstybės departamento 
pareigūnas pasakė, jog Ameri
kos žvalgyba jau patvirtino, 
kad sovietai išvežė kelis tūks
tančius kareivių. Dar neašku, 
ar tai tik dalinių pakeitimas ki
tais daliniais, ar išvežimas da
linių, kurie pasirodė Afganista
ne nereikalingi partizaniniame 

čiai pilni žinių apie jo darbus.; j ^ y pranešė ambasadoriui Do-
Radijo bangomis skamba dainos najd gole savo susirūpinimą dėl 

būstines apie 75 nuoš. visų tu- į kuris eitų pareigas iki valdan-
rinčių balsavimo teisę. Sakoma, j čios partijos suvažiavimo, ku-
kad liberalų demokratų partijai Į ris šaukiamas lapkričio mėn. 
palankių japonų skaičius padidė- j 
jo dėl buvusio premjero mirties 
birželio 12 d. Japonai tradici
niai gerbia mirusiuosius ir daug 
balsų reiškė užuojautą mirusio 
politiko partijai. Tarp išrink
tų į parlamentą menkai žinomų 
politikų yra ir buvusio premjero 
Ohiros žentas Hajime Morita. 

Laikinasis premjeras Itoh pla
nuojąs sušaukti naująjį parla
mentą liepos mėn. viduryje iš
rinkti naujo premjero. J šią vie
tą kandidatuoja keli liberalų de
mokratų partijos politikai. Di-

P. Korėja pertvarko 
saugumo įstaiga 

Seoulas. — Pietų Korėjos val
stybės saugumo įstaiga paskel
bė personalo pakeitimus ir vyk
domas reformas. Iš pareigų 
atleista 300 valdininkų. 

P. Korėjos saugumas, įsteig
tas 1962 m., keliskart buvo 
keičiamas ir reformuojamas. 
Paskutinis direktorius Kim bu
vo pakartas prieš mėnesį, nes jis 
nužudė prezidentą Parką ir 
planavo pagrobti valdžią. Du 
buvę saugumo agentūros direk
toriai, pirmasis ir šeštasis dar 
tebelaikomi kalėjime. Trečiasis 

Roma. — Sekmadienį šv. Pet-1 direktorius dingo Paryžiuje, ket-
ro Bazilikoje įvyko ceremonijos, j virtasis viršininkas, irgi įveltas 
kuriose dalyvavo tūkstančiai į į Parko atentatą, atlieka kalėji-
iš Amerikos ir Kanados atvyku- mo bausmę, 
sių indėnų. Pirmą kartą indėnų Į P. Korėjos saugumo įstaiga 
genties mobaukų kalba V atiką-; keliskart pagarsėjo: 1973 m. 
ne buvo skaitomos maldos. Į keli valdininkai pagrobė opozici-

Popiežius Jonas Paulius II-sis j jos vadą Japonijoje, o 1967 m. 
paskelbė penkis palaimintuosius, \ Vakarų Vokietija griežtai pro-
jų tarpe "mohaukų leliją" Ka-j testavo dėl agentų veiklos V. 
teri Tekakwitha, kuri mirė 1660• Berlyne, kur buvo pagrobti keli 
metais, sulaukusi 24 m. amžiaus. Pietų Korėjos studentai. 

Nauja palaimintoji 
- Amerikos indėne 

ma 
lams, todėl JAV kongresas ne
turėtų bijoti parduoti Indijai 
reikaUngą uraną. 

— Vietnamo sostinėje Hano
juje Kinijos ambasadoje bandė 
pasislėpti 15 vietnamiečių, ku
rie siekia vizos išvažiuoti. Viet
namo policija įsibrovė į kinų 
ambasadą ir prievarta išsivedė 
pabėgusius vietnamiečius, jų 
tarpe penkias moteris ir 6 vai
kus. Kinija pareiškė griežtą 
protestą. 

— "Boston Globė" paskelbė, 
kad amerikietis žurnalistas Ca-
len Greer, buvęs marinas, pra
leido savaitę su afganais sukilė
liais Afganistane. Jis parvežė 
iš ten įvairių sovietų naudojamų 
ginklų dalių ir vieną mašinos 
filtrą, iš kurio žvalgybos specia
listai galės nustatyti, kokias du
jas sovietai naudoja Afganis
tane. 

— Gynybos departamento ko
misija, tirianti nepavykusį ban
dymą išvaduoti Irano laikomus 
amerikiečius įkaitus, paskelbė, 
kad bandyme okupuoti ambasa
dą, kur įkaitai laikomi, galėjo 
žūti apie 15 įkaitų ir apie 30 va
duotojų komandos narių. Tuo 
būdu, būtų išlaisvinti 38, o žu
vusių būtų buvę 45. 

— Jungtinių Tautų sekreto
rius Kurt VValdheim pasmerkė 
Pietų Afrikos kariuomenės puo
limus Angoloje. 

apie prezidento žygius. 
Naujai išrinktas parlamentas 

bus tik patariamasis balsas. Te
oretiškai parlamentas galės 
skirti prezidentą, tačiau tik Re
voliucinės Tarybos komandai su
tikus. 

Užsimušė Indijos 
premjeres sunūs 

New Deflii. — Indijos premje
rės Indiros Gandhi sūnus San-
jay Gandhi užsimušė lėktuvo 
nelaimėje. Jis vairavo nedidelį 

įvykių P. Afrikoje. 

pastovus ir jei bus tęsiamas, kol 
visos sovietų jėgos pasitrauks, 
sakoma pareiškime. 

Diplomatai neabejoja, kad so
vietų kariuomenės dalinis ati
traukimas buvo skirtas sumai
šyti, suskaldyti pramonės vai-

Mirė teisininkas 
. Jonas Nasliūnas 

Birželio 22 d. Chicagoje mirė Į kas. Į JAV-bes atvyko 1949 m., 
žinomas teisininkas a. a. Jonas j kur vėl aktyviai reiškėsi tauti-
Našliūnas, eidamas 80-sius am
žiaus metus. 

Velionis buvo gimęs 1900. X. 
31 Smalių kaime, Joniškio vis., 

mokymo lėktuvą, skrisdamas | šiaulių apskrityje. 1923 m. bai-
kartu su inspektorium, kuris ir- Į gė šiaulių gimnaziją, o 1927 m. 
gi žuvo. Lėktuvas nukrito deg
damas netoli premjerės rūmų. 
Ji atvyko į nelaimės vietą dar 
greičiau negu greitosios pagal
bos automobilis. 

Sanjay Gandhi, 33 metų am
žiaus, buvo pirmojo Indijos 
premjero Nehru vaikaitis. Jis 
buvo savo motinos patarėjas, jo 
oponentai kalbėjo, kad motina jį 
ruošia premjero vietai. Velionis 
buvo ir parlamento narys. 

Vienybes rūsys 
Roma. — Italijos spauda ko

mentuoja prezidento Carterio 
vizitą Romoje. Kalbėdamas apie 
spaudos komentarus, kad Vaka
rų sąjungininkų tarpe yra daug nimosi s-gos (LFLS) centro 
nesutarimų, prezidentas pasakė: j valdybos ricepirmininkas. Ak

tyviai reiškėsi lietuvių verslinin
kų organizacijoje. 

Pasitraukęs iš Lietuvos, emi. 

Lietuvos universitete teisės 
mokslus. Gavęs teises, vertėsi 
advokato praktika. 1939-1940 
m. buvo Susisiekimo ministeri
jos juriskonsultas. Mokydama
sis gimnazijoje priklausė moks
leivių aušrininkų organizacijai, 
studijuodamas — Neo-Lithuani-
jos korporacijai. Buvo jos fi
listeris, garbės teismo narys. 

Aktyviai reiškėsi visuomeni
niame gyvenime. 1927-1930 m. 
Lietuvių Tautininkų s-gos vy
riausios vadovybės narys, 1930 
—1936 m. garbės teismo narys. 
1930—1940 m. Tautininkų fon
do vyr. valdybos narys. 1933— 
1937 m. — Lietuvos Fizinio lavi-

'Mes nesame Varšuvos paktas, 
kur vienybė palaikoma vienos 
valstybės tankų. Mus riša ben
dri idealai, bendri tikslai ir ben
dra pagarba vienų kitiems". 

gravo į Braziliją ir buvo Rio de 
Janeiro lietuvių s-gos pirmini n-

svarstyti Afganistano invaziją,; k a r e prezidentas Carteris pa-
tačiau valstybių vadai nesitikėjo; r e i | k e k a d gavietUDS skaudžiau-
tokio Maskvos ėjimo. Po trum- s i a s Olimpiados boikotas, 
pų pasisakymų buvo paskelbtas _ A m e ; i k o s p a s kelbtas boikotas 
bendras pareiškimas, kurį per- neatšaukiamas, nežiūrint 
šv,** Tt.lnos premjeras. Afga- ^ ^ „ ^ 0 ė j i m o , pasakė 
nistano krizei išspręsti sis pasi- Carteris. 
traukimas, jei jis pasitvirtins, j L o n d o n o diplomatiniai sluoks-
gali būti naudingas, je: jis bus - - p a s k e lbė , kad Afganistano 

į laisvės kovotojai sustiprėjo gavę 
Vakarų Valstybių ir Kinijos 
ginklų. Arabų valstybėms finan
suojant, sukilėliai gavę britų 
automatinių šautuvų, granatų ir 
minų. 

Afganistano sostinėje šešta
dienį prasidėjo generalinis strei
kas, visai sustabdęs Kabulo gy
venimą. Sekmadienį miesto gat
vės, nors Afganistane tai darbo 
diena, buvo visai tuščios. 

Sovietai nuteisė 
Amerikos šnipą 

Maskva. — Sovietų kariuo
menės laikraštis paskelbė, jog 
kariuomenės teismas nuteisė 31 
metų amžiaus inžinierių Aleacan-
der Nilov už šnipinėjimą Ameri
kos žvalgybos CIA agentūrai. 
Laikraštis rašo, kad sovietų 
saugumas jį greit išaiškino, to
dėl jis negavo mirties bausmės, 
nes dar nespėjo išvystyti savo 
šnipinėjimo veiksmų. Laikraš
čio žiniomis, inžinierius Nilov 
buvo išsiųstas dirbti į Aižirą, 
kur jį kontaktavo CIA agen
tai, pažadėję atidaryti Šveicari
jos banke slaptą taupyme sąs
kaitą ir dėti jo vardu pinigus už 
teikiamas šnipinėjimo žinias. 
Šnipas buvo aprūpintas žinių 
perdavimo aparatais, rašo laik
raštis. 

KALENDORIUS 
Birželio 24 d.: Jonas Krikšt., 

Simplicija, Algimantas. Budytė. 
Birželio 25 d.: Vilimas, Fe-

bronija, Mantminas. Bainutė. 
Saulė teka 5:16, leidžiasi 8:29. 

ORAS 
Saulėta, tvanku, temperatūra 

dieną 90 1, naktį 65 I 

nėse organizacijose. 1959 m. iš
rinktas Lietuvių tautinio akade
minio sambūrio pirmininku. Il
gesnį laiką pirmininkavo JAV 
Lietuvių Bendruomenės garbės 
teismui. Teisės klausimais ra
šė "Lietuvos aide", "Jaunojoj 
kartoj", "Ūkininko patarėjuje", 
"Teisėje", "Teisininkų žiniose", 
"Dirvoje", "Drauge" ir kitur. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI R SVEIKTI PAJ&GUMO UGDYMAS 

JONAS ADOMAVIČIUS, M J). 
KELIAS Į SVEIKATĄ, IfiOl West Garfield BlvtL, Chicago, 11. 60636 
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VEIDO SPUOGŲ GYDYMAS 
Nors diagnozė veido spuo-,nes tik tuomet gydytojas pajėgs 
gu lengva, vienok sėkmin
gas jų gydymas priklauso 
nuo iv rūšies nustatymo ir 
Žinoj-ino, kaip pritaikyti 
įvairias gydymo priemones 

Dermatologas R. L. Cakn, M.D. 

sėkmingiau ligoniui padėti. 
Spuogų atisraduno priežastys 
Veido spuogai yra daugeriopai 

pasireiškianti ir daugelį ją suke-
liančiy priežasčių turinti liga. 
Jau susekta daugelis ją sudcelliain.-
čių priežasčių, bet dar daugelis 

ir jauną suaugusįjį, n e - 1 n e s u s e k t a - , a P i e i*3 • » * * < • ' + 
' rkietojai dar neturi vienodos nuo
monės. 

Paiveldėtas palinkimas šiai li
gai yra svarbiausias veiksnys Šiai 
ligai atsirasti. Palinkimas veido 
spuogams tikrai yra šeimyninis, 
vienok pasitaiko spuoguotose šei
mose tokių narių, kurie visai ne 

Nė viena kita liga, slegianti 
jaunuol" 
sukelia ilgo didesnio trejopo ne
gerumo: ilagudstumo, psichologi
nių negerumų ir išlaidų kaip vei
do spuogai (acne). Vien ekono
minė pusė labai alina ta liga 
sergančiuosius: kasmetinės Klai
dos iš vaistinės be recepto a p 
turimoms gydymo priemonėms 
siekia daugelį milijonų dolerių; 
tiek pat atseina pas gydytojus 
acne gydymasis. 

Spuogai — sena liga — 
kaip žmonija 

Veido spuogų liga yra labai se
na. Ji buvo žinoma babilonie
čiams. Apie ją užsiminimai ran
dami iš senovės laikų. Daug kas 
pasikeitė laikui bėgant, ryškiai 
atsiskyrė modernieji laikai nuo 
senoviškųjų — vienok veido spuo-

Vandens garų pilnas tropikinis 
klimatas gaili paprastą — ne
komplikuotą spuogų formą pa
versti į odą ardančiąja. Tada ji 
gali atsirasti neįprastose kūno 
vietose, šitoks spuogų pablogėji
mas buvo pastebėtas pas šio kraš
to kareivius Vietnamo karo me
tu. Žinoma, čia prisidėjo kitos 
neigiamos įtakos: prakaitavimas, 
drėgnų riebų trintis į odą ir psi
chologiniai įsitempimai. 

Mechaniška trintis pablogina 
spuogus. Dažniausiai ta trintis 
esti sukeldama dažnai —nesulai
komai veidą prausiant. Veido 
odos paviršių nulupantieji vais
tai (abrasive cleaners) taip pat 
prisideda prie pablogėjimo. Tas 
atrodo paradoksiška, nes minėti 
vaistai naudojami veido spuo
gams gydyti. Už tai visur ir vi
sada reikia elgtis mokoviškai ir 
atsargiai. 

Kad kurie chemikalai, kaip sma
los, chloronaphthalene ir kai ku
rie ailiejai (cuttmg oils) žinomi 
kaip minėtų „akučių" odoje atsi
radimui paskatintojai. 

Atsirnintina, kad ne kiekvienas 
odos sujaudintojas sukelia mi
nėtas odos „akutes" (comedones). 

Nijolė Grinčiūte (kair.) ir Marija Kapašinskienė džiaugiasi Lietuvio sodybos 
Chicagoje pažmonio programos lietuviškumu. Nfuotr. M. Nagio 

būna tos ligos paliečami. Tas 
nurodo, kad ta liga neina pagal 
nustatytus paveldėjimo dėsnius JTaTtieodosTerzinitojai, kurie su 

kelia minėtame plauko riebalų 

MŪSŲ KOLONIJOSE 
Hot Springs, Ark. 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJ 

i ka svečiai buvo sočiai pavaišin
ti ir gražiai aptarnauti. 

visu pilnumu: yra daugiau tai 
ligai atsirasti priežasčių. Susek
ta, kad daugelis išorinių ir vidi
nių priežasčių įtaikoja labai ryš
kiai veido spuogų atsiradimą ir 
jų pasireiškimo įvairumą. Ryš
kiausių acne priežasčių tarpe ran
dasi: odos bakterijos, hormonai, 
išoriniai jaudiMiad, kosmetika ir 
cheminės medžiagos. Aptarsime 
'•kiekvieną jų pavieniai. gai nesikeičia: jie vargina įvairio

pų stiprumu beveik kiekvieną Į Mikroorganizmai odos paviršiuje 
jaunuolį. įvairias žmonių rases 
įvairiai stipriai paliečia, bet nė 
viena žmonių grupė nėra tos li
gos visiškai aplenkiama. Mažiau 
spuogai užsipuola rytinių kraš
tų žmones, bet ir jų tarpe pasi
taiko tos ligos įvairios formos. 

Tsk retais atvejais sunku veido 
spuogus diagnozuoti —daugu
moje atsitikimų ju diagnozė yra 
lengva. Visai kitas reikalas su tos 
Kgos tvarkymu. Daug svarbesnis 
dalykas už pačią diagnozę /ra 
trejopas tos ligos apskaičiavimas: 
jis remiasi tos ligos pakitimų rū
šimi, jų pasiskirstymu ir sunku
mu. Yra trys didžiosios veido 
spuogų rūšys: juodų—baltų aku
čių forma (comedonal); spuogų 
— pūslių rūšis (papulopustular) 
ir susiliejusioji forma (acne con-
giobata). 

Apskaičiuojant spuogų stipru
mą, ji daiinatma į keturias rūšis 
pagal veide esamu jos akučių bei 
spuogų—pūslių skaičių. Lengvau-
sioji pirmoji rūšis, kai veide at
siranda po dešimtį akučių ir pūs-
Kų — spuogų (papulopustular 
lesiems). Antroji spuogų rūš's, 
kad veide esti akučių nuo 10 iki 
25, o spuogų: nuo 10 iki 20. 
Trečioji: nuo 25 iki 50 akučiu, 
o spuogu t»uo 20 ikd 30. Sun
kiausioji ketvirtoji forma turi aku
čiu daugiau negu 50 ir spuogų 
daugiau negu 30 veide. 

Taip ivenrnamas spuogų stip
rumas, sergant pirmom dviem jos 
formom: akučdų ir spuogų — 
pūslių atsiradimu. Trečioji — su-
s liejančioji forma (acne conglo-

Spuogai nėra infekcinė liga, 

Jonas Ramoška Lietuvio sodybos Chi
cagoje pažmonyje išpildo religine ir 
kultūrinę programą. 

Nuotr. M. Nacio 

tik ant odos besiranda mikroor
ganizmai (cutaneous flora) įta
koja jos atsiradimą. Susekta, kad 
nedidelės reikšmės turi dažnai 
ant odos esamos bakterijos (ko
kai) bei į mieles panašūs gry
beliai. Visai kas kitą nutinka su 
bakterijomis vadinamomis Pro-
prionibacteriuim Acnes. Pastarosios 
skaldo odos riebalus (sebum tri-
glycerides) į labai erzinančias 
odą ir joje mimėtas „akutes" (co
medones) sukeliančias riebalines 
rūgštis. 

Hormonų įtaka veido spuogų 
atsiradime tik paskutiniu laiku 
nustatyta Vyriškieji hormonai 
(androgens), jų viena rūšis — 
testosteronas skatina spuogų at
siradimą. Tas hormonas veikia į 
prie plauko esantį riebalinį mai

giausia ir ji neskirstoma į porū^šelį (pilosebaceous fdLlicle). Pas-
šis. Atsirnintina, kad pastarąja tarasis ima didėti ir daugiau rie

balą) yra pati sunkiausia, ryš-

maišelyje celių suragėjimą (hy-
perkeratosis) sukelia tas „aku
tes". Priešinigai, tie odos jaudin-
tojai, kurie sukelia nusšėrimą 
minėtų celių — neprišaukia 
odon tu „akučių" — pradinių 
acene ženklų. 

Chemiškos medžiagos gali už
tušuoti palinkimą veido spuo
gams pas tuos pacientus, kurie 
vartoja įvairius chemikalus, įskai
tant phenytoin, trimethadone, 
phenobarbital, vitaminą B-12, 
glucocorticoids, androgens, pro
gesterone, iodides ir brornides. 

Ne visada būna aiškus šalti
nis, kuris įtakoja spuogų atsira
dimą. Kai kurios prieš pastojimą 
vartojamos tabletės (contracepti-
ves) turi savyje, palyginti, daug 
moteriškojo hormono progestero
no — įr dėl to visada padidina 
veido spuogų ligą. Kelp tabletės 
ir visokie vitaminų turintieji vais
tai gaunami Health Food krau
tuvėse turi daug jodo (jodine), 
todėl jie gali paaštrinti spuogus. 
Už tai gydytojas visada atidžiai 
išklausia pacientą, ar jis nevarto
ja kokio maisto bei vaisto, kuris 
gali pabloginti ar nesamą atsiras
ti spuogų ligą. 

IŠVADA Mokykimės nuodug
niau sužinoti apie veido spuogų 
ligos pagrindus. Tada sėkmin
giau pajėgsime padėti gydytojui 
juos tvarkyti. Bendradarbiavimas 
būtinas paciento su gydytoju 
spuogus gydant. Daugiau tuo rei
kalu kitą kartą. 

PASISKAITYTI: Postgraduate 
Medicine, June 1980. 

forma negaluojant turima švie
ži pakitimai kartu su senais — 
randėnančiais. Naujos pūslės — 
nauji spuogai atsiranda šalia jau 
apgrusiy — randais virtusių pa
kitimų ("spuogai, pūdės — cys-
tos, įl nkimai — sinusai ir įvai
riopos rūšies randai) plonos — 
atfofiškos odos dėmės, įdubimai 
iabai maži (ice pick eraters), 
sukietėję mazgai (fibrotic nodu-
les) ir pastorėję randai (hyper-
trophic scars). 

T.e nauji ir seni spuogų paki
timą i veido odoje apipūdina sun
kiausią jos formą (acne congkr 
bata). Aišku, kad reikia dėti vi
sas pastangas, pagal dabartinį 
medicinos mokslą gydant spuo
gus, nes ši sunkiausa jos forma 
yra didžiausias negerumas, kokį 
jaunuolis gali paturėti savo gy
venime Todėl tolimesnis gilini
masis į tos ligos tvarkymo gali
mumus kiekvienam yra būtinas. 

balų gaminti. Dar kas svarbiau
sio dabar susekta: minėtas plau
ko riebalinis maišels (jį suda
rančios celės) yra pajėgios krau-
juje esantį vyrišlcąijį hormoną tes
tosteroną pakeisti kitu vyrišku 
hormonu — dihydrotestosteronu. 
Pastarasis yra veSkliausias žino
mas vyriškasis hormonas iš visų 
žinomųjų vyriškų hormonu- Ka
dangi minėtas testosterono paver
timas dihydrotestosteronu vyks
ta plauko riebaliniame maišely
je, to hormono įtaka yra vietinė 
ir specifiška 

Jau Lietuvoje dažnas jaunuo
lis sakydavo, kad po intymaus 
susi jaudinimo jo veide spuogai 
žymiai paaštrėdave. 

Išoriniai veiksniai irgi įtakoja 
spuogų atsrrad mą. Jų yra daug 
ir jie būna įvairus: klimatas, kos
metika, mechaniškas erzinimas, 
chemiškas jaudinimas ir vaistai 
(pharrnacologjc agents). 

NAUDINGI PATARIMJ} 
ĮGYVENDINK — 

SVEIKESNIS BOSI 
imm 

SAULĖS ĮTAKOS ODAI 
REIKALU 

Lietuvių Bendruomenės apy
linkė čia jau 10 metų dirba, pa
stoviai, gražiai jungdama ir vie 
nydama savo veiklą. Apylinkėje 
nuo gegužės 18 iki 24 d. lankėsi 
Vidurio Vakarų apygardos sek
retorė Danguolė Valentinaitė. 
Ji čia turėjo progų,susitikti ir 
pasikalbėti su apylinkės valdy
ba ir jos nariais. Pasitarus su 
pirmininku Stepu Ingauniu, bu
vo sudaryta savaitės darbotvar
kė. Ji buvo plati ir įvairi, liečian 
ti švietimą, kultūrą ir visuome
ninį darbą. 

Antradienio popietę pirm. S. 
Ingaunio namuose vyko valdy
bos posėdis, dalyvaujant visai 
valdybai. D. Valentinaitė susipa 
žino su valdybos nariais ir se
kė posėdžio eigą. Posėdis pra
ėjo gražia drausminga nuotai
ka. Valdyba gražiai dirba, ap
tardama visus einamuosius ir 
ateities planus iki smulkiausių 
detalių. 

Buvo aplankyti Prekybos 
rūmai, kur lietuviai yra labai 
gerai įvertinti. Kalbėta su jos 
pareigūnu Eisenhauer. Jis la
bai šiltai atsiliepė apie lietuvius 
ir LB pastangas, kviečiant mū
sų tautinių šokių vienetus j šią 
apylinkę. Pageidavo ir ateityje 
jų nepamiršti 

Alekso Kazio vadovaujama 
"Laisvės Varpų" radijo valan
dėlė, kuri yra LB globoje, pa
prašė padaryti magnetinės juos 
teles įrašą ryšium su Baisiojo 
Birželio 40 metų minėjimu. 

Penktadienį, geg. 23 d., gra
žiame kun. P. Patlabos ūkelyje, 
kuris yra prie gražaus kalno pa 
pėdės, papuoštas gražiu lietuvis 
ku Rūpintojėliu, riedėjo automo 
biliai kieman į sukviestą pa
skaitą ir pasikalbėjimo popietę 
su atstove iš apygardos. Tema 
— —LB ir jos struktūra bei 
funkcijos. Po paskaitos buvo 
klausimai ir diskusijos. Susida
rius šiltai ir nuotaikingai atmo
sferai, laikas užsimiršo, ir sve
čiai išsiskirstė tik vėlyvą vaka
rą. 

Dešimtmečio mi ii.jimas buvo 
pradėtas Mišių auka ir tęsiamas 
su akademine ir menine dalimi. 
Minėjimui pasibaigus, pirminin
kas kvietė visus vaišintis prie 

Atsakymas į klausimą, ar sau-
H kenkia odai. Sautlįrutojai mo
ka ankstybu odos pasenėjimu už 
kepinimąsi saulėje — už mados 
varinėjimą, nors ir labai nesvei
kos. Būti reikia kuo daugiausia 
gryname ore, o mažiausiai rei
kia rastis tiesioginiu saulės spin
dulių įtakoje. 

Taip vadinamas senatviškas 
odos nestangrumas (senile elasto-
sis) reiktų vadinti ne senatviš
kuoju, bet nuo saulės apturėtuo
ju (solar elastosis). Tas visų ne
mėgstamas odos stangumo prara
dimas — odos tas suglebimas 
(elastosis) esti apturimas daugau 
dėl susikaupusio saulės spinduliu 
veikimo odai, negu vien dėl se-
natviškumo. Sviešiaodžiai, blon
dinas ir mėlynakiai esti saulės la
biausiai paveikiami: ju oda sau
lės spindulių būna greičiau pa
sendinama, palyginus su daugiau 
odoje pigmento turinČiaisiais. 
Daugiau apie tai — kitą kartą. 

Hot Springso LB valdybą 
šiuo metų sudaro: pirm. Stepas 
Ingaunis, vicepirm. Liucija Gu
delienė, prot. sekr. Juozas Že
maitis, ižd. Prina 2erulienė, 
knygininkas Henrikas Dūda 
soc. reik. vicepirm. Tomas Dam 
brauskas, sekr. Lila Kazienė, 
radijo progr. vedėjas Aleksas 
Kazis. Kroa. 

VAIKU SUSIDOMĖJIMAS 
SIBIRO TREMTINE 

Mokyt. Stefanija Rūkienė, Si
biro tremtinė, įsikūrė arti pra
džios mokyklos. Vienas tos mo
kyklos III skyriaus mokinys, pa
stebėjęs jos vienSumą, pradėjo 
dažnai lankytis ir domėtis jos 
gyvenimu, pasisiūlydamas ijai pa
tarnauti. Užjausdamas ją, pado
vanojo savo pieštą paveikslėlį ir 
labai nudžiugo, pamatęs tą pa
veikslėli kabantį jos bute ant sie
nos. 

Motinos dienos proga visi jo 
klasės mokiniai, nupiešę tai die
nai pritaikytus paveikslėlius ir 
užrašus, įrišo i albumėlį. Nupir
kę gėlių, visa Masė atvyko pasvei
kinti užmirštą motiną ir įteikė 
dovanėlę. 

Paskutinę mokslo dieną, tarpi-
ninkaujant dviejų klasių moky
tojoms, pakvietė ją į mokyklą pa
kalbėti apie Lietuvą ir Sibirą, 
prašydami parodyti jiems savo 
knygas ir apibūdinti paveiks
lus. Sujungę dvi klases į vieną sa
lę, pravedė gyvą dviejų valandų 
pasikalbėjimą klausimų ir atsa
kymų forma. I kiekvieną papras
čiausią jų klausimą ji sugebėjo 
įjungti dalį lietuvių kančių tėvy 
nėję ir Sibire, kdl visapusiškai iš
aiškino fizines ir moralines kan
čias rr bažnyčios persekiojimą. Ui 
pasveikinimus motinos dienos pro 
ga ir progą pakalbėti mokykloje, 
ji padėkojo "Sentinel-Record" 
dienraštyje. Vaikai įr Sa paste
bėjo ją ir būriais aplankė, norė
dami pasigirti skaitę jos padė
ką. Ją galima pavadinti pirmą
ja ambasadore, pravedusia 40 me
tų okupacijos paminėjimą ameri
kiečių mokykloje. 

Grįžtant į praeitį, įa buvo su
sidomėję ir "Sentrnel-Record" 
kolumnistai, paskirdami visą pus
lapį iš pasikalbėjimų su ja ir pa
įvairindami keliomis nuotrauko-
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žiaurumus susirinkusiems salėse 
ar per radiją. Net ir mažą gin
taro ir rankdarbiu parodėlę su
ruošė Federal Banko salėje, iš-
statydama tarp jų ir medžio dro
žiniu. Berods, lietuviai jos darbu 
nepastebėjo ir atatinkamu metu 
neatžymėjo. Kol gyveno a. a. 
Kostas Rūkas, daugelio lietuvišku 
laikraščiu korespondentas, jai 
svečių netrūko. Šiandien, kaip ir 
visos našlės, ji yra visų užmirš
ta ir Sibire gautų ligų sunkiai 
paliesta. 

Turime čia ir kitą tremtinę 
Onutę X, kurios pavardės niekas 
nežino. Ji irgi buvo visur esanti 

—'parengimų tadkininkė virtu

vėje. Laisvalaikius praleidžianti 
knygų skaitymu ir ligoniu lan
kymu, o poilsiais mezga. Dau
gelis Hot Springs namu yra pa
sipuošę jos mezginiais Dabar 
ir ji yra ligų paliesta ir savo na
muose turi ligonį. 

Bronė Martin 

Advokatų Draugija 
VALDEMARAS BYLAITIS 

• 
VINCAS BRIZGYS 

Teisių daktarai 
2468 W. «»Ui Street, Chicago, m 

Vist teL 778-8000 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir moterų ligos 
Ginekologinė Chirurgija 

6 4 4 9 So. Pulaski Road (Crawford 
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gražiai papuoštų ir maistu ap- Į mis prie sunkiųjų darbu Sibiro 
krautų stalų. Cia talkininkavo miškuose. Kol turėjo sveikatos ji 
įsisteigusi Moterų seklyčia, gra- j dalyvavo kiekviename susirinki-
žiai jungdamasi prie LB. Jų dė- \ me, skelbdama rusu okupacijos 
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I Kiekvienų metų, pavasarį DRAUGAS skelbia pa- | 
| piginta kaina knygų išpardavimą. Dauguma knygų i 
| galima įsigyti už pusę originalios kainos arba už jos Į 
| trečdalį. § 
S 3 
| Knygų pasirinkimas yra didelis. Sekite mūsų pa- § 
| pigintų knygų skelbimus arba atvykite asmeniškai į § 
| DRAUGE ir lūs rasite malonų patarnavimą. | 
Į KVIEČIAME VISUS PASINAUDOTI ŠIA PROGA, f 
Į DRAUGO ADMINISTRACIJA f 
| P.S. | 
| Papigintas knygų išpardavimas tęsis iki kito | 
| mėnesio — Liepos 6 d. į 
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Poilsio savaitės — 

KULTŪRINIS PASIPILDYMAS 
Baigiasi visokių minėjimų, 

švenčių, sukakčių ir kultūri
nių pasireiškimų laikotarpis. 
Išskyrus Tautinių šokių šven
tę liepos pradžioje, jau pra
sidės skirtingas gyvenimas ir 
laiko praleidimas. Prasidės 

na į stovyklas su svet ima 
kalba ir svetima nuota ika . 
Stovyklų uždavinys, kad j ie 
grįžtų tą nuotaiką pakeitę, k a d 
jie jaustųsi labiau l ietuviais, 
negu atėjo stovyklon, kad j ie 
pajustų savo t a p a t y b ė s 

MASKVOS OLIMPIADOS PAVOJAI «-*"«^-hw 

Psichiatrijos panaudojimas Sovietu Sąjungoje 1981 METI TIKROVE 

Su kokia sporto rūšimi tijos centro komitetui aukš-

stovyklos, išvykos, gegužinės, pagrindus. Jeigu suprastų i r 
* \ mažesnių sanbūrių studijų die

nos ir tikrąja prasme poilsio 
savaitės. 

Žmogus, dirbęs ištisus me
tus, turi teisę į poilsį ne tik 
fiziškai, bet ir dvasiškai. 
Natūralu, kad kiekvienas nori 
atitrūkti nuo kasdienybės, nuo 
dienos darbų, pririšančių prie 
monotoniško veiksmo mintis 
ir visą susitelkimą. Taip pat 
natūralu, kad daugelis ieško 
progų išvykti toliau, pasi
dairyti pasaulyje, pabuvoti 
šalia minios, pasisemti iš 
kultūrinių aruodų kalbančios 
išminties. 

Stovyklos turi savo pa
skirtį, ar jos yra jaunimo, 
vaikų ar suaugusių ir ren
giamos ideologinių, profesinių 

*-" ar kitokių organizacijų. Apie 
' stovyklas jau daug kartu kal

bėta, bet viso išsakyti neįma
noma, kaip neįmanpma kiek-

surengti 

kiek vaikiškai, bet su šiokiu to
kiu įsitikinimu, kad j is yra lie
tuviškos grupės narys , lie
tuviškai bendruomenei ir už 
bendruomenę a t sak ingas jau
nuolis. 

Tautinio auklėjimo klausi
mas turėtų būti iš a n k s t o 
svarstomas. Jo programa turė
tų būti iš anksto gerai paruoš
t a ir pri taikyta a t i t i nkamo 
amžiaus jaunuolių galvose
nai , kad vadovai supras tų jų 
nuotaikas, o j aun imas supras 
tų savo uždavinius ir save pa
čius. Tai nėra priekaištas mū
sų buvusioms stovykloms, be t 
kaip tik naujas pa ska t a s su
prasti, kad ateina naujas žmo
gus, naujas jaunuolis ir j a u 
toks, kuris laukia naujų a t s a 
kymų į savo klausimus. T a u 
tinis auklėjimas ka r tu su reli
giniu ir moraliniu stovykloje 
turi eiti lyg apmata i audinyje, 
kad tas visas gyvas aud inys — 

g a l i m a pa lygin t i Maskvos 
ol impiadą su Sov. Sąjungoje 
n a u d o j a m a psichiatr i ja ka ip 
pr iemone prieš tuos, kurie 
nepr i t a r i a režimo politikai, 
kur ie nepr is ider ina prie sovie- kias pat i r tas neteisybes, nusi 
t inio kom. part i jos nus ta ty to u~ ,* i— - " ~ ° 6 i s t a h m " « « 

čiausiam Sovietui ar bendrai 
žymesniems Sovietų orga
n a m s . Nors ta i nėra jokie disi
dentai , bet tiktai asmenys, 
kurie protestuoja prieš viso-

tipo? Ka i demokra t in ių kraš tų 
a t le ta i , kurie sut iko da lyvaut i 
ol impiniuose žaidimuose, lenk
t y n i a u s su vė l iava a r be jos, su 
savo kraš to h i m n u a r be jo, 
ka i jie bėgs ir šokinės, ar jie 
ben t t r umpa i paga lvos , kad jų 
lenktynės , šokinėj imai ir pa t s 
d a l y v a v i m a s Sov. Sąjungoje 
y r a priežast is , dėl kurios dau
gelis y ra areš tuot i dėl „atsar
gos" , kad tūks tanč ia i disi
dentų, t ikrų a r numanomų, 
krikščionių ir žydų, liberalų ir 
marks is tų , y r a įmesti į kokį 
n o r s kalėjimą, iš t remti į kurį 
n o r s Sibiro kaimą, uždaryt i į 
kurį nors beprotnamį , kur y ra 
gydomi nuo „disidentinio pa
kvaiš imo"? 

ka i t imas prieš įstatymus ir 
pan . Visi tokie tuoj pasiun
čiami į „normalius" beprot
namius , kur nereikia jokių 
formalumų, užtenka tik gydy
tojo psichiatro pažymėjimo ir 
policijos įsikišimo. 

Tačiau, formalumai patekti į 
„specialų" beprotnamį yra 
sudėtingesni: visokie tyrimai, 
bandymai ir pagaliau teismo 
sprendimas. Tačiau visa tai 
stengiamasi daryti slapta: juk 
Maskvoje yra tiek daug užsie
nio žurnalistų ir diplomatų. 

vieneriais metais 0 „ 
tokias pat stovyklas. Vienos jaunuolis taptų nauju žmo-
vasaros stovyklautojai ir va- gumi 
dai y ra kitokie negu kitos va
saros būriai ir vadovai. Ir 
kiekvienas ateina su skir
tingais nusiteikimais, skir
t ingais reikalavimais. Vadams 
nelengva spręsti kiekvieną 
klausimą taip, kaip jis buvo 
sprendžiamas praėjusiais me
tais. Ta i ypač gerai žino atei
tininkų ir skautų vadovai, 
daugiausiai laiko ir aukos ski
rią stovyklavimo menui ir jo 
įprasminimui tautiniu, ideo
loginiu, auklėjimo požiūriu. 

Mažiau kreipiame dėmesio į 
suaugusių stovyklas, kurios 
yra šiuo atveju daugiau tik 
ideologinio pasipildymo, kul
tūrines pažangos siekimo ir 
kartu poilsio dienos. Bet ge
rai, kad ir suaugusieji turi pro
gą kartu pabuvoti, kartu 
spręsti atkualiuosius lietuviš
kus reikalus, net juos įžval-
giau pastudijuoti, kad išeivi
jos, bent tos organizacijos 

Taip p a t negal ima pro a k i s 
praleisti Lietuvių J a u n i m o są
jungos rengiamų l i tuanis t in ių 
kursų, kuriuose mokoma kal
bos, literatūros, Lietuvos isto
rijos. Nereikia nei Vi ln i aus 
kursų, nei daug pinigų kelio
nėms. Reikia tik pas i ryžimo 
praleisti porą intensyvių sa-
vai6ų, kurių metu ger iaus i 
išeivijos specialistai duoda pa
grindines žinias, ko reikia j a u 

K a s y r a p a m i š ė l i a i ? 

Tokios m i n t y s kyla sekant 
p a s k a i t a s ir p raneš imus šių 
metų gegužės pabaigoje įvy
kusioje konferencijoje, kurios 
p a g r i n d i n ė t e m a b u v o : 
„Psichiatr i jos panaudoj imas 
Sov. Sąjungoje". Šią kon
ferenciją „Amnes ty Inter
n a t i o n a l " globoje sušaukė Ro-
m o j e M i l a n o k a t a l i k ų 
universi te to Gemelli polik
linikoje tos pačios polikli
n ikos psichiatr i jos katedra, 
I tali jos ka ta l ikų medikų drau
gija, Ekumen inės Rusijos cen
t r a s , Kata l ikų ryšių komitetas 
i r Italijos ka ta l ikų juristų 
draugi ja . P r a n e š i m u s ir stu-

j * , d i i as dėstė žymūs šios šakos . 
grindines žinias, KO renčia jau-1 '•"J"" " . J „ . , " • .. • . ; j .• • 

E • ZZM ' ~ „ * „ ™ „ I special is tai . Buvo \ konfe- vietinę sistemą panaudoti JUOS 
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I renciją pakvies t i ir žinomi pneš disidentus. 
r u s ų d i s i d e n t a i : E v g e n i j Tarp kitų pranešimų buvo 
Vag in , giliai rel igingas orto- labai įdomus psichiatrinės 

lagerio), 

P a d a u g ė j o s u ė m i m a i 
i r „ g y d y m a i " 

Siuntimas atskirų asmenų į 
beprotnamius vien tik dėl to, 
kad jie nepritaria Sovietų poli
tikai, paskutiniu metu, kada iš 
užsienio atvyksta žymių sve
čių, yra pagausėjęs. Bijoma, 
kad jie nesusitiktų su „tvar
kos ardytojais". Ir gaudomi ne 
tik „tvarkos ardytojai", bet ir 
tie, kurie tokiais gali būti. 

Beprotnamių panaudojimas 
disidentams, pagal Pliušč pra
nešimą, prasidėjo Chruščiovo 
laikais. Stalino laikais nepa
tikimieji buvo žudomi masiš
kai . Ištisi sovietinės visuo
m e n ė s s e k t o r i a i b u v o 
sunaikinti . Didieji „valymai" 
pasiuntė sovietinius piliečius, 
dažnai suimtus atsitiktinai 
a rba kam nors įskundus, 
tiesiog į lagerių mirtį. 

Vakarų farmakologijos nau
ji a tradimai padrąsino so 

klinikos vedėjo prof. Leo
nardo Anconos, kuris doku
mentais įrodė, kaip yra „plau
nami smegenys". J i s pateikė 
duomenis kai kurių bandymų, 
padarytų moksliniu tikslumu 
V a k a r u o s e . V ienas tokių 
eksperimentų yra toks: aštuo
niems asmenims paduodamos 
dvi skaidrės. Vienoje jų yra 
vertikalinis tam tikro ilgumo 
ženklas. Antroje — trys ženk
lai, iš kurių vienas yra tokio 
pat ilgumo, kaip ir pirmoje. Iš 
aštuonių asmenų septyniems 
atrodė, kad abi skaidrės yra 
vienodos, o tik vienas paste
bėjo skirtumą. Nors ženklus 
nebuvo sunku atskirti, kai 
pirmieji septyni tvirtino, kad 
abiejose skaidrėse ženklai yra 
tie pa tys , tada ir aštuntasis , 
kuris teisingai buvo paste
bėjęs skirtumą, nusileido ir 
prisijungė prie septynių klai
dingai konstatavusių ženklų 
skirtumą. Bandymas buvo 
pakartotas su labiau pana
šiais ženk la i s , ir „pr i s i 
taikėlių" nuošimtis pakilo iki 
80 proc. Tai rodo, kaip gal ima 
manevruoti matomumo pro
cesu. Politinėje plotmėje tai 
re išk ia , kad, n a u d o j a n t 
psichiatriją, galima išgauti 
sutikimą, pritarimą. 

Rimti bandymai 

Prof. Ancona pristatė kitą 
eksperimentą, kuriame aštuo
ni gerai atlyginti asmenys 
savo noru sutiko būti viisiškai 
izoliuoti nuo bet kokio triukš
mo. J iems buvo užkimštos 
ausys, užrištos akys ir t am tik
romis pirštinėmis apmautos 

Praėjusių metų liepos 16 d. „The 
Spotlight" laikraštis įdėjo labai 
įdomų straipsni apie 1941 metų 
tikrovę, paradytą Montgomery 
Alexander. Jame aprašytas gėdin
gas pavyzdys Amerikos, Anglijos 
ir Sovietų „bendradarbiavimo". 
Prieš 40 metų prispaustieji 
žmonės sukilo prieš svetimą 
okupacinę armiją, siekdami lais
vės, bet jų pastangos buvo at
žymėtos „neegz i s tuo janč iu 
įvykiu" angliškai kalbančiame 
pasaulyje, kuris stengėsi pri
dengti šį gėdingą „bendradar
biavimą". 

Vėlai vakare 1941 m. birželio 21 
d. lietuviai sukilo prieš Sovietus 
taip stipriai ir netikėtai, jog 
Stalino armija buvo nustebinta. 
Viena oficiali paslaptis, kuri vis 
dar tesėsi visose angliškose encik 
lopedijose ir istorijos knygose, 
buvo neminima tol, kol Adolfas 
Hitleris pradėjo kompaniją prieš 
Sovietų Sąjungą. Beskaitant 
trumpus pageltusius pranešimų 
lapus neutraliųjų kraštų — Šve
dijos, Šveicarijos ir Ispanijos — 
iškyla tokia istorija: 1941 m. 
birželio 12 d. Amerikos ir britų 
ambasados Maskvoje, aiškiai 
žinodamos, kad Hitleris pradės 
puolimą prieš rusus, iševakavo 
savo šeimas į rytus ar pietus, dau
giausia į Taškentą ir Sovietų 
Turkestaną. Nė vieno žodžio 
nepasirodė didžiojoje Amerikos ar 
Anglijos spaudoje, nors Amerika 
buvo dar neutrali. 

Slaptoji policija jau žinojo 
Hitlerio planus Lietuvoje ir 
Sovietų slaptoji policija (NKVD 
dabar KGB) pradėjo masinius jau
nimo ir net mokinių areštus. Tai 
buvo apsisaugojimo priemonės. 

„Nepatikimieji" buvo išsiun
čiami į gulagus šiauriniam Urale. 
Birželio 21 d., kai traukiniai ir 
sunkvežimiai riedėjo su deportuo
jamais į rytus, lietuviai kaimie-

įr 

veikla metų bėgyje ne silp-
nėtų, o naujomis pajėgomis 
atsinaujintų ir savo darbais 
stiprėtų. Ta i svarbu visoms 
organizacijoms, kurios dar ne
nori tautinio gyvenimo palikti 
šalia savęs. 

Poilsis stovyklose jaunimui 
nėra tiek poilsis, kiek pramo
ga. J aun imas ir stovykloje tu
ri turėti užsiėmimų, prog
ramų, lietuviško auklėjimo, 
kalbos pamokų, kad grįžęs 
žinotų, ko jis stovykloje buvo 
ir ką jis iš jos parsivežė. Bet 
tokiomis programomis pasi
rūpina organizacijų vado
vybės, kurios turi jau pakan
kamai patirties ir pažįsta 
dabartinį jaunimą, jam daro
mą ar padarytą miestų įtaką. 
Vasaros stovyklas rengian
čiomis organizacijomis — 
skautais ir ateitininkais — 
galima pasitikėti, kad jos sa
vo patirtį čia t inkamai panau
dos. Reikia tik tėvų ir visuo
m e n ė s p r i s i d ė j i m o , 
organizacijų vadovų pastan
gų vertinimo ir pagalbos, kad 
šios stovyklos savo tikslus 
bent įmanomai pasiektų. 

Negalima praeiti tik pro vie
ną labai svarbų momentą, ku
ris savaime kyla iš stovyklų 
paskirties ir kurį kartais per-
mažai vertina į stovyklas sa
vo vaikus leidžią tėvai. Tai 
tautinis auklėjimas, lietuvių 
kalbos geresnis pramokymas 
gilesnio sąmoningumo ieš-

ti a r č i a u s a v o t a u t i n i o 
kamieno. Vilniaus kursų ne
reikia ne dėl to, kad t en jau
nuolius sugadintų bloga idėja 
greičiau, negu gėris š i a m e 
krašte, bet dėl to, kad san
tykiavimas su okupanto pas
tatytais, nors gal ir pa t r io ta i s , 
ne visuomet išeina į n a u d ą t a i 
tautos daliai, kuri j a u sa
vaime atitrūkusi nuo t a u t o s 
kamieno ir n e p a k a n k a m a i su
pranta arba negali sup ras t i , 
kas y ra ir "už piliorių". 

Ryšį su tauta pala ikyt i y r a 
būtina. Bet t am gal ima pasi
rinkti tokias pr iemones, ku
rios mažiau prisidėtų pr ie oku
panto ir jo pagelbininkų 
išeivijoje propagandos. Ta ig i 
Čia rengiami l i tuanis t in ia i 
kursai vertintini ne tik poilsio, 
bet ir kaip naujo darbo i r taut i 
nio pasipildymo priemonė. 

Poilsio reikia ir p l a t e sne 
prasme. Ne visi važiuoja į sto
vyklas. Tik dalis j a u n i m o 
vyks į l i tuanistinius k u r s u s . 
Bet visiems reikia turėt i laiko 
susimąstyti, kul tūr iškai atsi
gauti, prisėsti prie k n y g o s , 
mėgstantiems didesnius mies
tus pažvelgti į nau jaus ius me
no kūrinius muziejuose a r 
galerijose. Pagal iau a t i t rūk t i 
nuo miesto t r iukšmo; nuo 
įstaigos ar fabriko į t ampos — 
tai žmogiškai a ts iga iv in t i , kul
tūriškai pasipildyti, intelek
tualiai papildyti d v a s i n i u s 
aruodus. Net ir t au t ine pras
me tai turi būti lyg susitel
kimo dienos, kuriose g a l i m a 
pagalvoti apie veiklos kel ius ir 
apie planus bei pr iemones, ko
kių reiktų, kad lietuviškoji 
veikla išeivijoje pe r anks t i 
neišblėstų. Ir kasd ien inės ruti
nos, kasdieninio nuobodul io 
bent daugeliui reikia kurį lai
ką atsikratyti , kad susitelki
me, kultūringame poilsyje ga
lėtų gimti naujų idėjų, ga l imų 
veiklos metu vykdyt i , pasi
semti naujų jėgų, kurių iš t i sus 

doksas (8 meta i 
Leonid Pl iušč, marks i s t a s (3 
meta i bepročių namuose) ir 
Nata l i j a Gorbanevskaja , neti
k in t i poetė (pustrečių metų be
pročių namuose) . Įdomiausias 
ir i š samiaus i a s p raneš imas 
buvo Pl iušč. Paga l jį, daugiau 
negu tūks t an t i s visiškai svei
kų asmenų š iandien y ra už
dary t i į „specialius" sovie
t in ius bepročių namus . Juose 
laikomi i š imt inai disidentai. 
A n t r a s t ūks t an t i s yra užda
r y t a s „normal iuose" pamišė
lių namuose — ligoninėse. Dėl 
šių „pamišėl ių" papras ta i 
užsienis nereaguoja. 

I š Pl iušč pranešimo paaiš
kėja, k a d patekt i į „norma
l ius" bep ro tnamius p a k a n k a 
vien policijos priemonių. Čia 
au tomat i ška i pa tenka tie, 
kurie i šdr į s ta dėl įvairiausių 
motyvų pas iskųs t i kompar-

rankos, kad negalėtų suvokti č i a i ) susirinkę slaptose vietose, 
daiktų. Po tam tikro laiko visi pradėjo staiga ardyti geležinke-
tie asmenys turėjo regėjimo ir liūs, sprogdinti tiltus, piauti me

džius ir jais užversti kelius. 
Lietuvių tauta sukilo prieš Stalino 
okupacines jėgas, ginkluotą kir
viais, šakėmis, o kartais tik su 
lazdomis. Tas puolimas buvo toks 
staigus, jog net Raudonoji armija 

girdėjimo haliucinacijų 
vizinių pergyvenimų. 

Gian Luigi Gigli padarė įdo
mų pranešimą, kaip žmogaus 

psichę veikia nemiga, kiek ji 
palaužia žmogaus valią ir kiek 
ji naudojama disidentus „išgy
dyti". Tačiau iš visų pranešė
jų labiausiai visų dėmesį at
kreipė anksčiau minėti trys 
rusų disidentai, kurie kalbėjo 
apie savo asmeniškus paty
rimus kalėjimuose, lageriuose 
ir beprotnamiuose. Jų išgyve
nimai daugeliui konferencijos 
dalyvių atskleidė koks y ra 
santykis t a rp mokslo ir da
bartinės tikrovės, kuri yra ne 
kitoje planetoje, bet čia pa t 
k a i m y n i n i u o s e k r a š t u o s e , 
r anka pasiekiamuose, kur sau
valiavimo sistema yra sun
kiai suderinama su penkiais 
Olimpijados žiedais — simbo
liu draugystės ir žmoniškumo. 

J . V . 

negalėjo iš karto efektyviai veikti. 
Tada birželio 23 d., kai sovietinė 

armija Lietuvoje kovojo su 
„kenkėjais", vokiečių armija pra
dėjo puolimą, išmesdama para
šiutininkus, kurie padėjo lietuvių 
patriotams kovoti su Sovietais. 
Sovietai, varydami lietuvius kali
nius į saugią vietą, neapsaugojo 
nuo vokiečių lėktuvų — „Stuka"'. 

Kuo tai pasibaigė, yra žinoma. 
Pagaliau, padedant Franklin D. 
Rooseveltui ir britų Winston 
Churchilliui, Stalinas atgavo 
Lietuvą ir lietuviai sumokėjo 
aukštą kainą. 400,000 lietuvių 
buvo išvežta į šiaurinį Uralą, 
įskaitant Vorkutos gulagą, kur 
mirtingumas siekė 40% per metus. 
Ir tuo būdu Lietuvos vardas buvo 
išbrauktas iš pasaulio tautų — ne 
tik iš Jungtinių Tautų spaudos, 
kur Sovietai turi savo valią, bet 
taip pat visuose mūsų hierar
chijos spaudiniuos Pasaulio alma-
nake (CBS News Almanac, the 
Readers, Digest Almanac ir Year-
book). 

Bet kas minimą lietuvių 
sukilimą 1941 m. išbraukė iš isto
rinių knygų ir kitų šaltinių, kurie 
patvirtinti naudojimui instituci
jose, gavusios didelę JAV 
paramą? Kodėl šis istorinis įvykis 
neminimas? 

Yra v i e n a s g a l i m a s 
paaiškinimas, kad įvairios JAV 
vyriausybės šakos (Valstybės 
d e p a r t a m e n t a s , „Voice of 
America" ir kitos) vis dar laikosi 
propagandos, kuri išaugo per 
antrą pasaulinį karą ir kad 
Lietuva paglemžta Stalino, kovojo 
su vokiečiais prieš JAV-bes. Yra 
susidariusi nuomonė, jog visa 
lietuvių tauta sukilo prieš Stalino 
armiją jų pačių senoje tėvynėje 
1941 m. birželio 21 d. ir po poros 
dienų lietuviai kovojo petys į petį 
su vokiečiais išvaduotojais, pade
dant nugalėti sovietinius įsibro
vėlius. Šios pasekmės pareina nuo 
mūsų (amerikiečių) sovietiškai 
nusiteikusių pareigūnų. Ir todėl 
lietuvių sukilimas įvykęs 1941 m. 
birželio 21 d. nėra įvykis („non-
event"). 

Šia proga verta pridėti tai, kas 
įvyko Teherane 1943 m., kai prezi
dentas Rooseveltas pripažino 
Stalinui, kad trys Pabaltijo vals
tybės yra Rusijos dalis — tik 
turėtų būti pravesti balsavimai, 
kuriuos Stalinas ir „pravedė". 
Štai dėl ko Lietuva ir kitos 
Pabaltijo valstybės išbrauktos iš 
Europos žemėlapio. Jei Amerika 
iš tikrųjų nepripažįsta Sovietų 
okupacijos, t a i Amerikos 
oficialios įstaigos turėtų išleisti 
naujus žemėlapius, pažyminčius, 
jog Pabaltijo kraštai yra Sovietų 
okupuoti ir kad sovietai turėtų 
pasitraukti iš svetimų kraštų. 

A. M. 

Kada Europoje pasirodė pirma
sis žinomas laikraštis? 

Ogi Romoje Julijaus Cezario lai
kais. Jis leido laikraštį „Kasdie
ninė apžvalga". 

Laikraštis buvo perrašinėjamas 
ranka, ir jame daugiausia būdavo 
surašomi Romos senato nuta
rimai. 

Iienino stadionas Maskvoje 

SLAPTAS KUNIGAS 
RUSIJOJE 

Juozas Vaičeliūnas 

matuoti. Dabar jie dirbo keturi. Sutikimas buvo kurios darė gerą į taką jaunoms mergaitėms. Kartais 
gautas, ir aš tapau temperatūros matuotoju. Fabriko kun. Viktoras, s tovėdamas už spygliuotų vielų 
sugriuvusi siena buvo ats ta tyta . Dengė stogą ir darė tvoros, klausydavo išpažinčių. Kartais jis gaudavo 
vidaus įrengimus. Oras blogėjo, bet darbas ėjo pilnu sąrašą nuodėmių be pavardžių. J i s tą sąrašą 
tempu. Kaliniai dirbo aukštai an t sijų. Mačiau, kai sudegindavo, o atėjęs prie spygliuotų vielų tvoros 
vienas kalinys nukrito ir užsimušė. Priežastis buvo duodavo abeoliuciją. Moterų stovykloje buvo du 
ne tik oras, bet ir jo nepatyr imas ir labai skubus barakai vaikų iki 5 metų amžiaus. Čia nėščios ir su 
darbas. Gen. Zverrevas norėjo darbą baigti laiku. To mažais kūdikiais moterys turėjo privilegijų nedirbti 
kaina: 3-4 kaliniai kasdien. Bet ką tai reiškia prieš ir gauti geresnį valgį. Iš moterų stovyklos 
milijonus. s t i p r i a u s i a i s c h a r a k t e r i a i s buvo l a ikomos 

"Kombinat" fabrikas buvo baigtas 1952 m. pabaltietės. Moterų stovykloje buvo ir kriminalisčių. 
Naujųjų metų dieną. Kitą dieną buvo užkurtos Moterys ta ip pa t dirbo sunkius darbus: molio 

Aš jam pasakiau , kad jis nusiramintų, krosnys vario tirpinimui. Darbo brigados buvo kasimas, prie drenažo ar vandentiekio darbų, kur 
kai m a n o pirš ta i nuslydo į kontaktą. Aš gavau 320 stovyklose, bet atvyko daug žiūrovų ir Norilsko teko kasti įšalusią žemę, tiesti kelius, 
voltų elektros smūgį, kri tau an t nugaros ir išgulėjau miesto stebėti to fabriko atidarymą. Pirmos krosnies Kalinių stovyklose pradėjo didėti drausmė: 
pusvalandį . Kai a ts igavau, Aloyzas tebebuvo čia pat bandymas baigėsi dideliu sprogimu. Atidarymo aštrus elgimasis su kaliniais, juos net apmušant . Tas 
ir juokėsi. Ir aš pradėjau juoktis dėl tokios dieną fabrike buvo iškabinėti Stalino, Lenino, labai paveikė kalinius. Prie miesto statybos darbų 
kvai lystės . Apie tą įvykį pranešėme brigadieriui. J i s Markso ir Engelso paveikslai. Kai sprogimas nunešė laisvieji darbininkai pasakojo kaliniams, kad 
paklausė , k a s įsakė m u m s tai daryti. Pasakiau, kad dalį stogo, užgeso šviesos prie Stalino paveikslo. Kai Stal inas serga. Praskambėjo žinios, kad gydytojai, 
d a r b i n i n k a m s buvo reikal inga šviesa.Jis uždraudė kurie kaliniai iš to juokėsi, bet buvo Žinių, kad kurie gydė Staliną, buvo areštuoti, o kai kas jau 

VaiKim Vnrl S ta l inas miręs. Tokios žinios kaitino 

21 

Stalinas serga. 
S u k i l i m a s 

m u m s tą darbą dirbti ir įsakė nešioti vielas. 
Vieną dieną abu su Aloyzu nešėme elektros 

kabelius. Kai įėjome iš lauko į pastatą, mes buvome 
apakin t i . Aš atsistojau an t aukšto voltažo linijos. 1952 m. vasario mėnesį buvau grąžintas į 

_ įvyko didelis sušvytėj imas, debesys dūmų. Aloyzas stovyklą Nr. 5. Kun. Viktoras pasiliko stovykloje Nr. 
gilesnio sąmoningumo ieš- semti naujų jėgų, Kurių i š t i sus rnetė savo dalį kabelio an t žemės ir pabėgo. Kažkas 4. Kadangi vario fabrikas "Kombinat" buvo baig-
kojimas. Šiuo metu ne tik vai- metus užtektų idėj iniams ir išjungė pagr indinį elektros jungiklį. Visi aplinkui tas, jis dirbo prie Norilsko miesto statybos — Gor 
kai, bet jau ir paaugliai atei- taut iniams da rbams . p.S. pradėjo minėt i mano vardą, nes manė, kad aš esu Stroi. Jis buvo paskirtas vedėju benzino stoties, kuri 

•• ---- wi—;«« •nosinae Konrinu ir alvva. J is 

kalbėjo, kad Sta l inas miręs. Tokios žinios kaitino 
kalinių, kaitino ir administracijos pareigūnų nervus. 
Buvo įsakyta, kad kaliniai nesigrupuotų daugiau 
kaip po du. Nusikaltusius bausdavo sunkesniu darbu 
vietoje arba pasiunčiant į drausmės brigadą. 
Kaliniams vis daugiau ir daugiau buvo užsiuvami 
an t drabužių numeriai ir jie būdavo šaukiami pagal 
tuos numerius, tars i kalinys jau buvo ne žmogus, o 

Kodėl palaužė vėjas šaką rožės, 
Kodėl pakando šalna žiedelius, 
Kodėl žiaurus likimas mus išskyrė 
Važiuojant į tolimus Rytus? 

(Iš Sibiro liet. poezijos) 

pradėjo minėt i mano vardą, nes manė, kad as esu stroi. dis ouvo ua»Muas TCV^U ............... ,.,, 
žuvęs. Aš a t sak iau , kad aš esu tvarkoj, bet bijau eiti. aprūpino sunkiąsias mašinas benzinu ir alyva. Jis gyvulys. 

" —" • -•-- »•;,»,» Ai ;; Vaorlien anlankvdavau. Anksčiau barakų nerakindavo. Dabar pradėjo 
barakus užrakinti 9 vai. vakaro. Jei k a s nebuvo 
barake per vakarinį patikrinimą, tokį automatiškai 
sodindavo į karcerį- Jei toks kalinys pasislėpdavo, 
sukeldavo aliarmą. 

(Bus daugiau) — 

žuvęs. A8 atsatciau, Kaa as esu tvarivuj, 
"Elekt ra iš jungta", kažkas pasakė, Kaliošai an t turėjo ir savo raštinę. Aš jį kasdien aplankydavau, 
mano ba tų buvo kaip želetinas. Visi stebėjosi, kad aš Mes turėjome progos toje lūšnelėje paeiliui atlaikyti 
likau gyvas . šv. Mišias. 

Bet m a n to užteko. Vakare papasakojau kun. Čia būdamas kun. Viktoras turėjo progos padėti 
Viktorui apie savo nelaimes. J is pasakė, kad jis moterims, kurių stovykla buvo netoli stovyklos Nr. 5. 
aaprašys iąs dar vieno darbininko temperatūrai Moterų stovykloje buvo daug ukrainiečių vienuolių. 
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KEUONE PABAIGĖ - DARBAI LIKO 
A. a. dr. Joną JuozeVičių amžinybėn išlydėjus 

Laikas •— nesulaikomas, metai sižymėjo, dirbdamas netoli dvi-
— nesuskaičiuojami. Bet žmogus' dešimt metu, kaip alkoholiku gy-
aoiieka sasvo pasiuntinybę anks-įdymo specialistas, mokėjęs nau-
či-au a r vėl iau, pats nežinodamas, dati ne eik medicinos, bet ir 
k a d a j a m reikės padėti kelionės psichologines priemones, kad tik 
lazdą. ligoniai nesijaustu apleisti, už-

A.a. d r . Jonas Juozevičius kelio- miršti ir niekam jau nereikalin-
n ė s pabaigai ruošėsi net šaše- gi. Kiek įq grąžino į žmonišką 
r ius m e t u s . Sunki ir jam, kaip gy:kelią, gal nė pats velionis neži-
dy to ju i , gerai žinoma hga jį jau notų. Tik padėkos raštai, jam su
ruošė gyvenimo pabaigai ir ver- sirgus ir pasitraukiant iš pareigų, 
t ė iki paskutinio lašo išgerti di- liudija jo pasiaukojimą, rūpestin-
<ieliu kančių taurę. Jo mirtis bir
že l io 4 d. nebuvo staigmena jo 
ar t imies iems ix jo draugams. 

S u a.a. J. Juozevičiaus mirtimi 
į k a p u s nenuėjo jo darbai tėvy-
ruea, a r t imui , ypač tokiems, ku
riais dažniausiai kiti perdaug net 
nes i rūp ina . Jo nuoširdumas pa
c i en t ams , korektiškas ir visuomet 
m a n d a g u s laikymasis kaip virši
n i n k o ir vadovo ligoninėje jam 
u ž t a r n a v o pelnytą pagarbą, dė-
k i a g u m a ir atodūsius po jo mir
t ies . 

A.a . d r . Jono Juozevičiaus gy
v e n i m o kelias prasidėjo kaip dau
ge l io k a i m o vaikų ir jaunuoliu, g u m ą -n nuoširdumą su digoniais 
ė jo pe r audringą karo laikotar
pį, be t nesugniuždė jo naujas kū
r imas i s svetimame krašte ir nesu
t r u k d ė pasirūpinti šeimos pragy
v e n i m u :r aukštojo mokslo sieki-

MOSU KOLONIJOSE 
Brockton, Mass. 

A. a. dr. Jonas Juozevičius 

ir ligoninės tarnautojais. Be to, 
jis turėjo ir savo gydytojo kabi
netą, kuriame gydė daugybę li
goniu, dirbo ŠV. Kryžiaus ligoni
nės štabe ir rūpinosi šeimos iš-

MAJLDŲ, SUSIMĄSTYMO IK 
RYŽTO DIENOS 

Mūsų t au t a istorijos bėgyje 
yra išgyvenusi daug tamsių die
nų, tačiau tokių žiaurumų, kaip 
1940-1941 m. gražiame biržely
je nėra pergyvenusi. Kur be
gyvenantį lietuvį birželį prisimi
nus šiurpas nukrečia. Praradi
mas laisvės, trėmimai į Sibirą 
tautos sąmonėje yra įspaustas, 
kaip juodžiausias Lietuvos lai
kotarpis. 

Būdami laisvi, turime primin
ti pasauliui niekšiško suokalbio 
rezultatus — sunaikinta milijo
nai žmonių ir per 40 m. nesi
liauja trėmimai į koncentraci
jos stovyklas, psichiatrinėse li
goninėse žudomi, luošinami Die
vą ir tėvynę mylintieji mūsų 
broliai ir seserys. Tauta, 40 
m. išgyvenusi okupaciją, paau
kojo dešimtis tūkstančių geriau
sių savo vaikų, bet nepalūžo, ne
prarado vilties sulaukti laisvės. 
Laisvėje gyvenantieji esame pa
šaukti ir įpareigoti gerai atlikti 

IŠNUOMOJAMA — FOB RENT 

savo pasiuntinybę, kad laisvės 
būtume verti. 

Brocktono lietuviai birželio 
13 d., 8 vai. vakare Šv. Kaži-1 ISNUOM. 5 KAMBARIŲ BUTAS. I va-
miero liet. parapijos bažnyčioje karus už Midway aerodromo. 2 mieg. 

CLAS SI F I ED GU I D E 

Velionis gimė dviejų broliu mokslinimu ir paruošimu gyve 
mmui. 

kūrusios šeimas — Ramunė Rač
kauskienė su magistro diplomu 
iš socialinių patarimu ir vadova
vimo mokslų, Jūratė Norvilienė 
su socialinio mokslo magistro j 
laipsn'u, sūnus Jonas, bebaigiąs j 
medicinos mokslus. Jo žentai — j 
prof. dr. J. Račkauskas ir prof. 
dr. A. Norvilas —jau turėjo pro-

A a. dr. Jonas Juozevičius n e - ! f e s i n e s pozicijas aukštosiose moks-
buvo tik užsidaręs profesinis žmo-, •« ištaigose. Dar pridėkime jo di-
gus. Jis nuo jaunystės dalyvavo! delį rūpestį, kad jo uošvio, bu-
veikloje, dar gimnazijoje būda- vusio prezidento Aleksandro Stul-
mas ateitininkuose ir vadavau-. S n s k i ° atsiminimų dahs išeitų į 
damas net Panevėžio rajonui, stu- i Pasa»H i r i° m i r t I e s minėjimas 
dijų metu būdamas Ateitininkų j h ^ u įvyktų. Tai buvo šeimos, sa-
studentv sąjungos pirmininkas,I™ artimo, net artimųjų, kurių iš 
vėliau kelis kartus gydytojų ! arčiau nepažino, rūpesčio ir mei-
Korp! „Gajos" pirmininkas ar. lės ženklas, kur.-uo pasižymėjo jo 

metų raderų įstojo į V y t a u t o ' ^ y į ^ n a r y s . Jis ruošė įvairius, gyvenimas. 
mmejimus, šventes, Naujųjų me
tu sutikimus ir dalyvavo lietuvių 
bendroje veikloje. Yra rašęs ir 
spaudoje, bet čia dabar sunku at
rasti, 'kas buvo .išspausdinta ano 
meto ateitininkų leidiniuose ar 
medicinos žurnaluose. 

jmu. 
i r dviejų seserų šeimoje 1915 m. 
ba l andž io 28 d. Smilgių km., Ku
piškio valsč., Patnevėžio apskr. 
Vyresnysis brolis studijavo Kau
n o kun igų seminarijoje ir teolo
gijos fakultete, tai Joną tėvai no
rėjo palikti ū k u i . Bet jis pats 
mokės i , pasiruošė į trečią klasę ir 

stojo i tik ką atidarytą pranciškonu 
gimnazi ją Kretingoje. Vėliau per 
s ikėlė į Kupiškį, o gimnaziją 
1938 m . baigė Panevėžyje. Tų pa
čių 
D . universiteto Medicinos fakul
tetą. Po metų buvo pašauktas ka
rinei prievolei, kurią atliko Prieš
lėktuvinės apsaugos daliniuose. 
V ė l grįžo į universitetą ir tęsė 
medicinos studijas. Nors varga
n o m i s sąlygomis, esant dviem 
okupaci jom ir universitetą perse
k io jant , baigė mediciną ir 1944 
m. parvasarį išlaikė paskutinius 
egzaminus , gaudamas medicinos 
gydytojo diplomą. 

Dip lomas atvėrė duris į sveika 
tos ta rnybos sritį, bet nepaleng 
v i n o gyvenimo sąlygų. Tais pa
čiais metais jis sukūrė šeimą su 
mediciną kar tu baigusia ir dip
lomą įsigijusią dr. Aldona Stul-
grnskaite, Onos Matulaitytės ir 
h m \ nepriklausomos Lietuvos 
prezidento Aleksandro Stulgins
kių vienintele dukra, kurios tėvai 
b u v o ištremti į Sibirą per 1941 
m . t rėmimus . 

1974 m gegužės mėnesį turėjo 
pirmą sunkią vidurių operaciją 

Be minėtos šeimos liko žmona 
dr. Aldona, šešerius metus su 
meile ir mediciniška patirtimi 
slaugiusi sunikdai sergantį vyrą, 
liko brolis kum. Juozas, nuošir
džiai rūpinęsis savo jaunesniuoju 
broliu ir ok. Lietuvoje dvi seserys 
— Ona ir Emilija. 

Su a.a velioniu artimieji jo 
draugai atsisveikino birželio 6 d. 

Kaip gydytojas, žinojo, kad prieš vakare Petkaus Marąuette laidoji-
,1 tą ligą nėra priemonių, o gali-'mo koplyčioje, o birželio 7 d. po 

ma tik ją pristabdyti ir didele šv. Mišių, kurias laikė vysk. V. 
Brizgys, kun. J. Juozevičius ir 
kun. J. Budzeika Švč. M. Marijos 

Pirmoji gydytojo vieta buvo 
Kretingos ligoninė. Bet neilgai 
joje velioniui teko dirbti, nes ant
roji bolševikų okupacija jau gra
sė visu savo žiaurumu. Juozevi-
Čių šeima pasitraukė į Vokietiją, 
k u r ka ip ir daugelis, tikėjosi su
laukt i karo pabaigos. Čia kuri 
laiką dirbo pas vietos gydytoją 
Zwiezelio miestely Bavarijoje. Ka
rui pasibaigus ir susikūrus Augs
b u r g o stovyklai d r J. Juozevi
č ius persikėlė į Augsburgą ir vi
są laiką dirbo ligoninėje. Čia bu
v o jis ne tik nuoširdus ir visuo
m e t kitiems pagalbą teikti pasi
ruošęs gydytojas, bet ir artimas 
v isy draugas, linksmas, nenusi
menąs , guodžias kitus ir page! -
bė jąs ligose ir nelaimėse. 

I' Ameriką atvyko su šeima 
1949 m. rudenį ir, pramokęs ang

lu kalbą, atliko vadinamą intern-
šipą Sv. Antano ligon'nėje ir 
ruošėsi egzaminams, nors kū
rimasis tuo metu nė vienam 

n e b u v o lengvas. Pustrečių metu j 
d i rbo Jamestown, N. Dacotoj, ir 
M o u n t Pleasant, Ta., psichiatri

nėse ligoninėse, 19S4 m. vėl grį
žo į Chicagą. Kaip geras gydy
tojas ir sugebąs suprasti specia
l i u s ligonius, 1957 m. buvo pa
kviestas į Chicagos Alkoholikų 
l igoninę medicinos skyriaus di
rek tor ium. Stoję ligoninėje jis pa-

._ Į kantrybe pratęsti gyvenimą. Ir 
taip pamažu nyko net šešerius 
metus, atlaikydamas dar kelias 
operacijas, specialų gydymą ir 
naujausių priemonių išbandymą, 
kad kitiems po jo būtų lengviau 
gydytis nuo panašios ligos. 

Tačiau jis nenusiminė. Atvirai 
pakalbėdavo, kad nedaug teliko 
gyventi žemėje, džiaugėsi tuo, 
kad abi dukterys jau buvo bai
gusios aukštuosius mokslus ir su-

Gimimo par. bažnyčioje, jo kū
nas buvo palydėtas į šv. Kazimie
ro 'lietuvių kapines. Gedulo pie
tums liūdintį šeima visus pa
kvietė j Golden Age restoraną. 

A. a. d r. Joną Juozevičių paly
dime su malda, nuoš'rdžiais pri
siminimais ir prašymu, ikad Vieš
pats po ilgų kančių suteiktų jam 
amžiną ramybę. 

P. Stakvs 

Bostono diecezijos vysk. Daniel 
Hart koncelebruotų Mišių metu 
meldėsi, išklausė vyskupo turi
ningo pamokslo. Po Mišių kleb. 
kun. P. Šakalys išstatė Švenč. 
Sakramentą visai nakčiai. Nak
ties budėjimus tvarkė Marijos 
Mėlynoji armija, vadovaujama 
dr. W. Moncevičiaus. Gausiai 
budėjo ir meldėsi Lietuvos vy
čiai, moterys sąjungietės, šau
liai, janimas ir įvairių tautų 
parapiečiai. Birželio 13 d., buvo 
meldžiamasi už Rusijos atsi
vertimą, už nusidėjėlius, už 
skaistykloje kenčiančius. Bir
želio 14 d. buvo meldžiamasi už 
Bostono diecezijos vyskupus, 
kunigus ir pašaukimus į dva
siškių luomą, Dievui padėka ir 
prašymas taikos šiame krašte 
ir pasaulyje, šv. Tėvo Jono Pau
liaus U intencija, už persekio
jamą Lietuvą. Rožinį, maldas, 
giesmes ir šv . Rašto skaitymus 
pravedė St. Eiva, talkinant J. 
Stašaičiui. Kun. P. Šakalys at
našavo šv. Mišias ir pasakė pa
mokslą, pavedant Nekalčiausios 
Marijos širdžiai lietuvių tautą. 

Birželio 15 d. buvo Mišios už 
Lietuvą. Giedojo choras, veda
mas komp. J . Gaidelio. Po Mi
šių visi sugiedojo Marija, Ma
rija ir Lietuvos himną. 

Laisvės Varpas oro bangomis, 
vedamas P. Viščinio, talkinant 
kun. A. Jurgelaičiui ir Birutei 
Silvia pravedė gerai paruoštą 
baisiojo birželio prisiminimui 
programą, šios programos me
cenatai J. ir Ir. Rasiai. Birželio 
15 d. Brocktono radijo stotys 
8 vai. rytą ir 1 vai. p. p., per
davė Lietuvių bendruomenės 
parūpintas anglų kalba progra
mas, supažindindama amerikie
čius su 40 m. Lietuvos okupa
cija, tautos siekiais tėvynėje ir 
išeivijoje, jų viltis ir nepalau
žiamą ryžtą būti laisvais. 
zTautos kova su okupantu be 
šūvio prasidėjo prieš 40 m., kuri 
tęsiama ir bus laimėta. 

E . R 

MumiiimiiiiiiHimtiimniiiimiiiiiiHim 

P L U M B l N G 
Licensed, Bonded, Insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Vir
tuvės ir vonios kabinetai. Kerami
kos ir kt. plytelės. Glasa blocks. 
Sinkos vamzdžiai išvalomi elektra, 
Į automatą galit kalbėt lietuviškai 
palikit pavardę ir telefoną. 

SERAPINAS — 636-2960 
iiiiuninmmiHiiiiiiiiuiiiiiiumuiiiiiuni 

^SIUNTINIAI Į LIETUVE 
ir kitus kraštus 

NEDZINSKAS, 4050 Archer Ave. 
Chicago, HL 60682, tel. 927-5980 

Gazas virimui įskaitoma. 260 dol mėn. 
Skambint po 5 vai. vak. 767-7166 

D £ M L S I O 
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DAŽAU NAMUS 
Iš LAUKO IR I Š VIDAUS 

Darbą atlieku gražiai ir sąžiningai. 
Nemokami apskaičiavimai. 

JONAS KLEINAITIS 
TEL. — 429-0772 

illllliilllllllllilllIlIimilIlllllllIlHlllilIlllll 

M O V I N G 
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda. 

TeL _ WA 5-8063 

R E A L E S T A T E 

Sevininkas parduoda 2 jų butų i 
med. namą ant kampinio sklypo. I 
1 miegamas apačioj, 2 mieg. kamb. 
viršuj. Nėra garažo. Namui rei
kalinga truputį remonto. Arti 
69-os ir Artesian. $26,900. 

Skambint — 434 3297 

N A U J A V I E T A 
Yra laisvas gražus 4 kambarių butas 
(1 mieg.). Apšild. Pirmam aukšte. Ar
ti 65-os ir California Avenue. Nuoma 
200 dol. mėn. 

Puikiausio mūro. 22-jų metų bunga-
low. 2 miegami. Pušų sausas beis-
mentas. Graži vonia ir ekstra tuale
tas. Centr. oru šildymas ir vėsinimas. 
Karpetai. 2 auto garažas. Tuoj ga
lite užimti. Marąuette Parke — 
$52,500. 

Platus sklypas. 
vestuoti ateičiai, 

Geroje vietoje in-
ir kaina nuderėta. 

V A L O M E 
KILIMUS IR BALDUS 

Plauname ir vaškuojame 
visų rūšių grindis. 

BUBNYS — TeL R E 7-5168 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI 

M. A. Š I M K U S 
IN'OOME TAX SERVICE 

\ O T A R Y PUBLIC 
4259 So. Mapievvood, tel. 254-7450 

Taip pat daromi VERTIMAI, 
GIMINIŲ iškvietimai, pildomi 
PILIETYBES PRAŠYMAI ir 

kitokie blankai. 

iiiuimiiiiiiiiiiHiHiumimmiiiiiiiuinmi 

iiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiiiiiniiiHiii 
!; [vairių prekių pasirinkimas ne

brangiai iš mūsų sandelio. 
COSMOS PARCELS EXFRESS 

2501 W. 69 St^ Chicago, I1L 60629 
SIUNTINIAI 1 LIETUVĄ 

Telef. — 925-2737 
Vytautas Valantinas 

llllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlMUUllIllIHIIIUUUl 
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TELEVIZ IJOS 
Spalvotos ir paprastos. Radijai, 

Stereo ir Oro Vėsintuvai. 
Pardavimas ir Taisymas. 
M I G L I N A S TV 

2346 W. 69 St., teL 776-1486 

l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l iuil iuil l l l l l ini 
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A. V I L I M A S 
M O V I N G 

Apdraustas perkraustymas 
Įvairių atstumų 

TeL 376-1882 arba 376-5996 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHIIIIII 

PROGOS — OPPOBTUNITIES 

PROGA BIZNIERIUI 
Edwardsburg miestely, Michigan, High-
way 62 ir Elkhardt Rd. kampas, savi
ninkas parduoda 2-jų akrų sklypą su 
trimis dideliais namais-krautuves pas
tatas, 2-jų butų "duplex", didelė dar
žine, darbui garažas. $155,000.00 

Skambint 616—663-2986 

VYRAI IK MOTERYS 

H E L P W A N T E D 
T E L L E R 

Full Time — Typing Reąuired 
Mutual Federal Savings 

Tel. 847-7747 
'iiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiliiiiilllliiiiiliiiiiiiiii 

PART TIME 
N'EED AMBITIOCS PEOPLE 

to earn extra money, while work-
ing from home. WU1 train. 

312—724 5320 or 729-4739 
lllllllllllllllllllllllllIlllllllllllHIIIIIUIIIlii 

HELP WANTED — VYRAI 

JANIT0RIAL SUPERVIS0R 
Mature person to supervise, and train 
a crew of 7 handicaped janitors. 

Alson mušt be able to do genėtai 
building maintenance. blidiun 

Monday thru Friday job. 
7 A.M.—5 P.M. 

COMPETITIVE SALARY. 
Excellent Fringe Benefits. 

North Oak Park Location. 
CALL JOHN 

524-1050 
HARTMAN. 

or 524-1257 

Ofise veikia automatinis telefonas. 
Maloniai prašau kalbėti lietu

viškai ar angliškai ir paduoti savo 
telefoną bei pavardę, kada jums 
patogu namus apžiūrėti. 

Valdis Real Estate 
2644 W. 69th Street 

Tel. 737-7200 ar 737-8534 

DAR GALIMA GAUTI ŠIŲ PLOKŠTELIŲ 
LIETUVA, TĖVYNE MCSU -
Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnai, Lietusiais esa
me gimę. Mes su rūtom, Lietuva brangi, Kada no
riu verkiu. Ištraukos iŠ Verdi operos "Trubadūrai" 
ir kitos. 
ŠOKIME — 
Dar kartą apie meilę. Lauksiu Tavęs, Gražiausia 
mergina. Meilės istorija ir 1.1. 

Dėdės Jo-
Kas bernelio sumislvta. 

TYKUS BUVO VAKARĖLIS -
Oi laukiau, laukiau, Bernužėli, nesvoliok 
Siu naktely (Dzūkų daina) 
no polka ir kitos. 
ANTANAS KUČINGIS — 
Kur lygūs laukai, snaudžia tamsūs miSkai, Tyliai 
tyliai Nemunėlis teka, IŠ operų "Eugenijus Onie-
ginas" "Don Juan" ir t. t 
SKAITO DALIA JUKNEVIČIŪTĖ -
I pusė — Vincas Krėvė-Mickevičius, Janina Degu
tytė: EilėraSčia:. 
II pusė — Liūne Sutema Badmečio ciklas. Taip 
pat Algimanto Mackaus eilėraščiai. 
LEONAS BARAUSKAS — 
Sandaros skrynia, Žemaičių pasveikinimas, Naujiesi 
nadektousi, 2emaičių daina. Aš lietuviškas žemdir
bys, Po gimtuoju dangum, Opera "Lokys" ir kiti... 

. SKAMBĖKITE, DAINOS - 90I. Juzė Krlkstolattytė-
Ko vėjai pučia. Pamiėjau vakar, Treji gaidžiai ne
giedojo, Verpsiu, verpsiu, Mozarto, Fr. Schuberto, 
Banaičio ir kitos dainos. 

Kaina kiekvienos plokštelės $6.00 

A DVARIONO PLOKŠTELĖJE yra 12 šokių su daino
mis. Ne tik šokti smagu, bet ir pasiklausyti dainų 
labai malonu. 
1. Ispanų — Valsas 
2. Sapnas — Tango 
3. Gyvenimas — Fokstrotas 
4. Tu tik man priklausai — Fokstrotas 
5. Liūdna man be tavęs — Tango 
6- Daina padės gyventi — Fokstrotas 

IT pusė 
1. Bučkis — Valsas 
2. Širdie — Tango 
3. Skraido garsai — Fokstrotas 
4. Skrenda naktys — Fokstrotas 
5. Paskutinis sekmadienis — tango 
6. Turiu dvi merginas — Fokstrotas 

Kaina tik $6.00 
TREČIAS LITERATŪROS VAKARAS 

Skadto savo kūrybas A. Baronas, K. Bradūnas, Dr. 
H. Nagys, B. Pūkelevičiūtė ir L. Sutema-Katiliš-
klenė. Sią plokštelę klausydami, gausite sodrų dva
sini malonumą. Kaina tik $6.00. Ją įsigydami, pa
gerbsime mūsų kultūrininkus, rašytojus 

Prisiminkime Joną Aisti Jis pats savo kūrybą {kalbėjo 
l plokštelę, jų yra 30 ir kaina tik $6.00. 

Užsakymus siųsti: 
DRAUGAS, 4545 W. 63rd St , Chicago, IL 60629 
Užsakant pridėti 50 et. už kiekvieną plokštelę per
siuntimui Illinois gyventojai moka 5% mokesčių. 
Užsakymui j Kanadą reikia pridėti po 175 pašto 
išlaidoms. 

Lietuviškas restoranas su namu ir 
įrengimais Marąuette Parko rajone. 
Labai geras biznis. Lengvos pirkimo 
sąlygos. 

2 butai — medinis. 68 ir Maple-
wood. Labai inka giminingoms šei
moms. 

Mūrinis bungalow Brighton Parke. 
15 metų. Dėl iigos reikia skubiai par-
Juoti. Geras pirkinys. 

ŠIMAITIS REALTY 
Insurance — Income Tax 

Notary Public 

2951 W. 63rd Street 
Tel. 436-7878 ar 839-5568 

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdrauda nuo ugnies ir automo
bilio pas mus. 

F R A N K Z A P 0 L I S 
Telef. — GA 4-8654 

3208 V2 West 95tii Street 

SKELBKTTES "DRAUGE* 

EXPERIENCED 
CABCMET MAKER WANTED 

IMPERIAL W0OD W0RKINl 
COMPANY 

310 N. Woodwork Lane 
Palatine, UI. — TeL 358-6920 

MACHINIST 
Wanted, Boiing MUl oper. 

Mušt have experierice. 
Call 597-8110 

H E L P W A N T E D 

* * * * * 

»>«>«>«^C-«^*^^«>«^^>5>«>«^«^5^^>» 

NEIGHBO*HOOO" 
SEKT* SPOUP 

U.S.AV 
We'M he!p you make the nght movė 

JEI GALVOJATE 
PIRKTI AR PARDUOTI 

Kreipkitės i 

BUDRAITIS REALTY C0. 
6600 S, Pulaski Road 

Tel. - 767-0600 
Independen'.ly owned and operated 

REVERE 
COff^BRASS. 

• 

START >«MEDIATELY 
we are a well known company manufacturing alurninum produets and 
are offering a permanent full time opportunity. 

MAINTENANCE MACHINIST 
Reąuires 5 years experience with bench work and mušt be able to hold 
elose tolerances. At Revere we offer good wages and company benefits. 

# . ' ^ F O R PROMPT CONSIDERATION: Call John Orloff 455-7200 
b c V r i l i r REVERE Mušt Speak English 
R E V E R E Alurninum HuMding Product* Inc. 11440 W. Addiaon 

Franklin Park, 111. 

^ * * * ^ 

l Z OI 

iimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimmiiimiiiii 
BUTŲ NUOMAVIMAS 

Namų pirkimas — Pardavimas 

Draudimai — Valdymas 

INCOME TAX 
Notariatas — Vertimai 

BELL REALTY 
J. B A C E V I Č I U S 

6529 S. Kedrie Av. — 778-2233 
Himinumiumnmiuinumuiuiiiiumu 

\ 

REVERE 
COPPER&BRAS& 

CfOOD JOBS AT REVERE! 
We are a substantiaT and well known metai working plant offering 
steady employment. START IMMEDIATELY 
MACHINE OPERATOR 
Requires 2 years eiperience with automatic punch press eioėrienr* 
MACHINE SH4IP 
Reąuires 2 — 4 years with precision tool and die set-up. 
We offer an excellent salary plūs many outstanding company benefits 

" FOR PROMPT CONSIDERATION:Call Jan Orloff 455-7200 
- REVERE M u s t sp^k £ngiish_ 

VJL Alumiatun BnikUac Producta Iac 11440 W. Addtem 
PraakUa Park, m. 

I I - - I 

file:///OTARY


Sv. Kryžiaus ligoninė pagerbė Švietimo tarybos mokytoją Evelyn Jefferson, 
iimokytojavusią aštuonerius metus šioje ligoninėje. Iš kaires: dr. Ch, Kee-
nan, Neil mokyklos fiziškai nepajėgiems vaikams mokyklos direktorius, ses. 
Theresė Mary, ligonines administratores asistentė, mokyt. E. Jefferson ir 
ligoninės direktorė ses. M. Dorothea. 

LIET. POLITINĖS KONFERENCIJOS IŠVADOS 
Lietuvos okupacijos 40 metu i ti Lietuvos Diplomatinės tamy-

VASARI016 GIMNAZIJOS NAUJAS DIRBCTORIUS i£££*£»?£&£. DRAUGAS, antradienis, 1980 m. birželio mėn. 24 d. 

sukakties išvakarėse politinė kon
ferencija, sušaukta Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės JAV Lie
tuvių Bendruomenės ir Kanados 
Liet. Bendruomenės Visuomeni
niu reikalu komisijų birželio 
8 — 9 dienomis "VVashirigtane, iš
klausiusi pranešiimu bei svarsty
t u aktualiais Lietuvos laisvės 
siekimo pastangų klausimais, nu
tarė: 

— Lietuvių tautai tarti bro
lišką žodį, kuris bus perduotas ra
dijo bangomis į okupuotą kraštą 

— Pasiusti popiežiui Jonui 
Pauliui II, JAV prezidentui J. Car-
teriui ir JAV olimpinio komiteto 
pirmininkui laiškus Pabaltijo 
kraštų okupacijos, Lietuvos ti-
lu-nčauju, blimpiados ir Afganis
tano klausimais. 

—Išeivijos lietuviams prista
tyti šias konferencijos išvadas: 

1. Konferencija atkreipia lais
vojo pasaulio Hetuvių dėmesį į 
kintančią tarptautinę padėtį, 

bos veiklai pastovius reikalingų 
lęšy šaltinius. 

4. Konferencija konstatuoja, 
kad sėkmingai visokeriopai Lie
tuvių Bendruomenės veiki.ii 
yra būtina turėti nuolatinį infor
macijų telkimo ir skleidimo cent-

gių metų birželio 7 d. kura-
torija išrinko nauju Vasario 
16-tosios gimnazijos direkto
rium Joną, Kavaliūną. J. Kava
liūnas yra baigės Vilniaus uni
versitetą ir priedo lankęs Tue-
bingeno, Purdu, Princetono bei 
Indianos universitetus. Jis mo
kytojavo Lietuvoj, Vokietijoj ir 
nuo 1958 m. ligi šiol mokyto
jauja Indianos mokyklose, dėsty
damas vokiečių kalbą. J. Ka
valiūnas yra žymus Lietuvių 
Bendruomenės veikėjas. Jis yra 
buvęs Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos vicepirmi
ninkas švietimo reikalams ir 
šiuo metu yra JAV UB švieti
mo tarybos pirmininkas. 

Naujasis direktorius J. Kava
liūnas atskrenda į Vokietiją bir
želio 26 d. Ta proga jis susipa
žins su Vasario 16 gimnazijos 
kuratorijos valdyba, gimnazijos 
mokytojais bei bendrabučio ve
dėjais ir aptars svarbiausius 
gimnazijos reikalus. 

Birželio 28 d. Vasario 16 gim
nazija pradeda vasaros atosto
gas. Tą dieną įvyks Joninės, 
kuriose dalyvaus gimnazijos mo
kiniai, jų tėveliai, mokytojai ir 
daugelis svečių. Tuo metu bus 

lietuvių gimnazijoje nuolat ge-> Gymnarfum, 6840 Lampertheim 
rė ja . 

Gimnazijoje dėstomi šie kur
sai: lietuvių, vokiečių, anglų, lo
tynų ir rusų kalbos, matemati
ka, fizika, cihemija, biologija, 
visuomenės mokslas, Lietuvos 
istorija, tikyba, visuotinė istori
ja, muzika, dailė, darbeliai ir 
kūno kultūra. Mokiniams iš 
JAV ir Kanados atskirai dėsto
ma anglų kalba, Amerikos isto
rija, biologija ir vokiečių kalba. 

Gimnazija priima vaikus, bai
gusius bent 4 pradžios mokyk
los skyrius. Tačiau patartina iš 
JAV bei Kanados atsiųsti vai-

4, West Germany. 
M . Šmi t i enė 

— Kuba Sov. Sąjungai per 
dieną kainuoja 8 mil. dol. 

— Vampyrais paprastai vadi
nami šiksnoparniai, kurie čiul
pia kraują. Tačiau visus šikšno
sparnius kaltinti vampyrišku-
mu nedera, nes šikšnosparnių 
yra apie 1,200 rūšių, o kraują 
čiulpiančių tik kelios rūšys. Tos 
rūšys prisilaiko Pietų Amerikos 
kraštuose ir puola ne žmones, o 
gyvulius, 

kus, kurie yra baigę bent 7 sky- ( 

rius. Tokiu būdu jie galės ge- nuiiiiiiiliiiiiiliiiililiniiiliinililllillllllil 

rą. Konferencija pripažįsta, kad 
šiuo metu veikianti Lietuvių I Pastatytas direktorius J. Kava-
informacijos tanyba atlieka viso-!u*1"* * *> pavaduotoja (nau-

riau ir greičiau prisitaikyti prie 
dėstomų kursų. 

Mokslas nemokamas. Tik vo
kiečių kalbos pamokoms iš už
jūrio atvykusiems reikia mokė
ti 20 DM į mėnesį. Pragyveni
mas bendrabutyje kainuoja 
3000 DM į metus. Mokestis iš
dėstytas dvylikai mėnesių po 
250 DM. 

Nauji mokslo metai prasidės 
1980 m. rugsėjo 1 d. Mokiniai į 
bendrabutį atvyksta rugpiūčio 

D A 2 Y M A S 
Gražiai apdažoma, u ž žemą kainą. 

S k a m b i n k i t e HENRIKUI 

Tel. - 434-0386 
(IIIHIIIIIIIIilIlIlilIlIlIlIUllUilIlIllIilIlIlIt 

Kūrėjui - Savanoriui 
A. f A. TOMUI ČIUNKAI mirus, 

jo žmoną BRONĘ, mūsų mielą birutietę ir DUK
RAS su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame. 

LD.K. Birutes dr-jos Detroito skyrius 

PACKAGE E X P R E S S AtiENCY 
MARIJA yORF.TKIKN'fi 

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
L*bai pageidaujamos geros rūšies 

prekes. Mais tas i£ Europos sandelių. 
2608 W. 6* Sfc., Chicago, Ui 60C29 

TEIi . — WA S-SS787 

keriopos informacijos funk
ciją ir ypatingai reiškia pa
dėką kun. Kazimierui Pugevi-
emi už jo įdėtą triūsą bei pastan
gas išplėsti informacijos centro 
veikimą. Konferencija skatina Pa
saulio ir Kraštu Lietuvių Bend
ruomenių valdybas bei visą lie
tuvių išeivijos visuomenę šiam 
centrui talkinti, telkiant ir sklei
džiant žinias apie lietuvius bei 
Lietuvą ir teikiant finansinę pa
ramą. 

Iškilus žmogaus teisiu judėji
mui Lietuvoje, išeivijos pareiga 
yra kuo greičiau ir kuo plačiau 

ypač Sovietu Sąjungos didėjan- i paskleisti to judėjimo dokumen 
taciją plačiame pasaulyjes susiste
minti tos dokumentacijos sklei
dimą, vertimą j kitas kalbas bei 
jos platinimą. 

5. Konferencija teigia, kad lietu
viu studijų centras ar panaši 
institucija galėtų daug pasitar
nauti Lietuvos reikalui ir todėl 
ragina lietuviu visuomenę ir vi
sas organizacijas šiuo klausimu 
vesti diskusijas ir surasti atitinka
mą sprendimą. 

6. Konferencija pabrėžia, kad 
žmogaus teisių ir tautų apsis
prendimo teisės reikalavimai turi 
būti nedviprasmiškai tvirtai įtrauk 
ti į JAV prezidentinių kandida
tų rinkimines platformas, ir įpa
reigoja JAV LB krašto valdybą 
kontaktuoti prezidentinius kandi
datus ir perduoti jų platformų 
formuotojams JAV lietuvių vi
suomenės nusistatymą šiuo rei
kalu. 

č'ą agresiją, iką rodo Afganistano 
okupacija ir vis stiprėjančią lie
tuviu tautos *kovą už žmogaus 
bei tiikinčiųJŲ teises ir tautinį 
apsisprendimą. Atsižvelgiant į 
šiuos faktus, išeivija turi sustip/ 
rinti savo pastangas, formuojant 
pasaulio nuomonę prieš Sovie
tų agresiją ir iškeliant lietuvių 
tautos kovą už laisvę. Šiai veiklai 
vykdyti nepakanka solistinių 
veiklos momentų. Naujos sąlygos 
reikalauja, kad mūsų laisvės sie
kimo organizacijų vadovybės, iš
laikydamos savo tradicinius pa
grindus, atsiremtų į plačiuosius 
išeivijos lietuvių sluoksnius. 

2. Siekiant sustiprinti išeivijos 
paramą tautai jos kovoje už lais
vę, išeivija turėtų vystyti įvai
riausius komunikacijos būdus su 
Lietuvos žmonėmis. Tai yra rei
kalinga ne tik tautos siekių su
pratimui, bet taip pat tų siekių 
palaikymui. Išeivijos vaidmuo šio-

būti! KONFERENCIJOS ŽODIS 
Į LIETUVA 

Su atnaujintu pasiryžimu kons-

je veiklos plotmėje neturi 
nuvertinta. 

3. Konferencija skatina Pasau
lio ir Kraštų Lietuvių Bendruo
menių vadovybes rūpintis kad . . . . . , , f t- 5 i - . .• \ T -* i • tatuorama,.kadiketuviųtauta 191o 
butų sustiprinta Lietuvos laisves, " { ' . ,. T_ T . 
siekimo organizacija ir jos valsty-! — • » , *"*"*?* » . U e t U M > S 

binis bei visuomeninis reiškimą-! nepriklausomąJ^tyb.ru gyveni-
mą. To aps.sprerkumo dvasia tau
ta tebegyvena Lietuvoje ir išeivi
joje. Šiuo metu dar daugiau kaip 

sis. 
Užtat reikia įgyvendinti šiuos 

siekius: 
a. Atitinkamose JAV įstaigose 

daryti žygių, kad būtų pakeista 
dabartinė politika, t. y. kad būtų 
pripažįstami Lietuvos diplomatais 
naujai akredituoti asmenys, ku
rie nėra buvę nepriklausomos 
Lietuvos Diplomatinės tarnybos 
nariais. 

b. Bendrai su Lietuvos Diplo
matine tarnyba ištirti sąlygas, 
kuriose laisvojo pasaulio kraštuo
se būtų galima atstatyti — ar 
pradėti, kur jo nebuvo — Lietu
vos atstovybių veikimą (pilną ar 
dalinį), neaplenkiant tų vals
tybių, kurioms Lietuva nebuvo 
akreditavusi savo atstovų, bet tu 
rėjusi diplomatinius santykius. 

c. Kraštų Lietuvių Bendruo
menės turi stengtis palankiai nu
teikti savo valstybių vyriausybes 
Lietuvos atstovavimo reikalui. 

d. Kraštų Lietuvių Bendruo
menės turi ištirti sąlygas ir suras-

jai paskirta lituanistinė Vincen
ta Pancerienė iš Vokietijos. Bus 
pristatyti ir šių metų, abiturien
tai: Renata Liepaitė, Audronė 
Langytė, Rūta šakaitytė ir Be
nius Fedei-avič'us. Programą 
atliks gimnazijos tautinių šokių 
grupė, kuri liepos 3 d. išskren
da į Chicagą dalyvauti VI Tau
tinių šokių šventėje. Vakare 
bus tradicinis Joninių laužas su 
įvairiais papročiais. 

Šiais metais Vasario 16 gim
nazija baigia savo 30-sius metus. 
Ji buvo įkurta 1950 m. Diephol-
ze, o 1954 m. įsikūrė savose pa
talpose Rennhofo pilyje, Huet-
tenfelde. Nors nuo pat jos įsi
kūrimo ėjo gandai, kad ji neil
gai išsilaikys, bet 1966 m. moki
niai persikėlė į naują klasių pa
statą. Mergaitės 1972 m. apsi
gyveno naujai pastatytame ben
drabutyje. Berniukai gyvena 
senoje pilyje, tačiau atrodo, kad 
sekančiais metais ir šią pilį bus 
galima atremontuoti ir moderni
zuoti.. Taigi sąlygos mokytis 

pusė milijardo žmondų pasaulyje 
tebėra kolonializmo .priespaudoje. 
Jūsų kova su okupantu yra dalis 
pasaulinės kovos už laisvą tautu 
apsisprendimą savistoviam gyve
nimui. Esame įsitikinę, kad Jūsų 
kova bus sėkminga — tai rodo 
pati istorijos eiga. 

Laisvajame pasaulyje gyveną 
lietuviai didžiai vertina lietuvių 
tautos nepalaužiamą kovą už lais
vę bei tautinio gyvastingumo iš
laikymą ir visokeriopai stengiasi 
remti Jūsų ištvermę šioje nelygio
je kovdje, užsitęsusioje daugiau 
ikaip 40 metų. Bešviijos (lietuviai 
atidžiai seka Jūsų darbus ir pa
stangas, didžiuojasi Jūsų narsa ir 
visaip stengiasi, kad Jūsų kovos 
našta būtų palengvinta ir kad 
laisvasis pasaulis išgirstų Jūsų 
balsą. 

A. f A. JONAS NASUŪNAS 
Diptomota* Teisininkas 

Gyveno Chicago, Minois, Marąuette Parko apylinkėje. 
Mirė birželio 22 d., 1980 m., 10:30 vaL ryto, sulaukęs 79 metų 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje, Joniškio mieste. Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sesuo Barbora Stankaitienė se

sers vaikai: Ona Baužienf, Vlada Pargauskiene, Liudas Stankaitis, su 
šeimomis ir Dana Stankaityte, ir kiti gimines Lietuvoje, draugai ir 
pažįstami. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį 4 vai. popiet Petkaus Mar-
quette koplyčioje, 2533 W. 71 Street. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 25 d- B koplyčios 10 vak 
ryto bus atlydėtas į Svč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Senio 

Laidotuvių direktorius Donald 

Ir M M I vaaaai. 

A. Petkus. — Tel. 476-2345. 

A. f A. JUOZAS REITNERIS 
Gyveno 2 Lakeview Drive, Orland Park, Illinois. 
Po ilgos ir sunkios ligos mirė 1980 m_ birželio 22 d., 12:45 vai. 

ryto, sulaukęs senatvės. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Vytautas, marti Asta, 3 duk

terys: Eleonora Mencis, žentas Auseklis, Stefa Stols, žentas Francas, 
Marija Kubilius, žentas Vytautas, 6 anūkai: Laimonis, Gunars, Lucy, 
Rita, Tina ir Aura, bei kiti giminės, draugai ir pažįstami. 

Velionis buvo vyras a. a. Marijos. 

Kūnas bus pašarvotas antradienį, 2 vai. popiet Petkaus Marąuet-
te koplyčioje, 2533 W. 71 Street 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, birželio 25 d. Iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionies sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus: gimines, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Sunūs, dukterys, marti, žentai ir anūkai. 

Laid. direkt. Donald A Petkus. — TeL 476-2345. 

A. f A . BRONIUI ŽIEMELIUI mirus, 
jo seseriai ROŽTI ir KAZIUI RA2AUSKAMS, velio
nies ŠEIMAI ir kitiems giminėms reiškiame nuo
širdžią užuojautą. 

Antanina ir Martynas Klimkaitiai 
Ada ir Antanas Petrauskai 
Aldona ir Robertas Tamulioniai 
Lauru - Stašku šeima 

JLfJL 
VALEI SABONAITIENEI 

pabaigus žemiškąją kelionę, dukras BIRUTC P0-
DIENĮ, VAND^ PETKUVIENĘ, PRAURIMĘ RA-
GIENĘ ir jų ŠEIMAS nuoširdžiai užjaučiame. 

Danguolė ir Petras Griganaviciai 

A. f A. 
Valerijai Krasauskienei - Sabonaitienei 

mirus, liūdinčiai dukrai PRAŪRIMEI RAGIENEI, 
jos ŠEIMAI ir artimiesiems reiškiame širdingą už
uojautą. 

Liet. Mot. Fed. Chicagos Khibas 

L A N D O F C R O S S E S 
The atruggie for religiau» freedom in Lathuania, 1939 -1978 

by 
MTCHABL BOURDEAUXr MA, B.D. 

Printed in England 1979. 339 !>*€«• Prioe — including 
ahipping and handling $8.95. 

Užsakymus l iųat i : 
DRAUGAS, 4S45 W. 63rd Si., Chicago, IL 60629 

Illinois gyventojai dar pr 48 et. valstijos mokesnio 

E U D E I K I S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

DOVYDAS P. GAIDAS ir GERALDAS F. D A I M I D 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4330-34 So. California Avenue 
Telefonai LA 3-0440 ir LA 3-9852 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Telefonas — YArds 7-1741-2 

Mažeikai Evans 
Laidotuvių Direktoriai 

6845 SOUTH WESTERN AVE. 
Tel. 737-8600-01 
9837 SOUTH KEDZIE AVE. 
Tel. 422-2000 

P E T K U S 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TĖVAS IR SŪNUS 

2533 VVest 71 St., Chicago 
1410 So. 50 th Av., Cicero 

Tel. 476-2345 
AIKŠTL AUTOMOBIL IAMS STATYTI 



DRAUGAS, antradienis, 1980 m. birželio mėn. 24 a. 

X "Elta-Press* italų k. lei 
džiamas lietuvių informacinis 
biuletenis, nr. 3-4, pasiekė 
"Draugo" redakciją. Viršelis pa
puoštas nuotrauka, kaip pop. 
Jonas Paulius II lankėsi Vatika 
no radijo lietuviškame skyriuje. 
Nuotraukoje matyti popiežius 
pokalbyje su kun. V. Kazlaus
ku, šalia stovi Kaz. Lozoraitis, 
Saulius Kubilius, Edmundas 
Putrimas ir Rita Armonaitė. In 
formacijai panaudota Kronikų 
ir kita ok. Lietuvos pogrindžio 
spauda. Biuletenį redaguoja 
prel. V. Mincevičius. 

x Dr. Jonas Maurukas su 
šeima ir dr. Viktoras Stankus 
atvyksta iš Clevelando į autinių 
šokių šventę. Jie ta ip pat liepos 

avyksta iš Clevelando į Taut. 
niuose namuose vykstančiame 
pasitarime Korp! Neo-Lithua-
nia veiklos reikalais. Bus bendri 

x Ukrainiečiai, žydai ir ki
tos tautinės grupės ateinantį 
trečiadienį, birželio 25 d. 12 vai. 
organizuoja prie VWCA būsti
nės, 37 So. "VVabash, miesto cen 
t r e piketuoti iš Maskvos atvyku 
sią aukštų komunistinių institu 
cijų pareigūnų delegaciją, kuri 
a tvyksta apgaulingu šūkiu 
"draugys tė ir taika". Per Lietu 
vos generalinę konsule J. Dauž-
vardienę ukrainiečiai kviečia de 
monstracijoje dalyvauti ir lietu 
vius susirenkant su plakatais ir 
šūkiais da r prieš 12 vai. minė
toje gatvėje. 

I pietūs ir vakare tradicinis alu 
x Anastazija Snarskienė, Ma t i s g N e 0 -Li thuanų orkest 

rijonų bendradarbių apskričio 
pirmininkė, buvo sunkokai su
sirgusi, bet gydytojų ir dukters 

IS ARTI IR TOLI 
J. A. VALSTYBĖSE 

— Ignas Budrys, Cincinnati, 
Ohio, LB apylinkės pirminin
kas, birželio 15 d. dalyvavo vie
tos televizijoje ir reporteriams 
atsakinėjo į klausimus apie Lie
tuvos okupaciją, trėmimus, vyk 
lomą lietuvių tautos genocidą, 
komunizmo grėsmę. Taip pa t te 
levizijos reporteriai apsilankė 
Dangiros ir Igno ouurii} namuo
se ir plačiai išsikalbėjo apie Lie 
tuvos komunistinių okupantų 
užmačias ir dabartinę padėtį. 

— Kun. V. VaJkavičiaus ra
šinį "Darbšti mažuma — lietu

m i grojant. 
x LB Marąuette Parko apy-

šeimos priežiūroje gydosi n a - ! l u , k ė s v a l d y b a a P l a n k ė Švc" M a 

muose ir pamažu sveiksta. Svei i n , s o J G i m i m o l i e t u v i u P a r W S 
kiname nuolatinę "Draugo" b e n ' k l e b o n ą k u n " A n t a n a Z a k * r a u s 

dradarbę su jos gimtadieniu ir i k a i r P a s v e l k i n o H v * r d i n i u P™-
linkime greitai pasveikti. | &• n™™** Birutė Vindasie-

nė pažymėjo, kad LB valdyba 
x šv. Pranciškaus seserų vie į glaudžiai bendradarbiaus su pa-

nuolyno rėmėju Marąuette Par j rapi ja , sieks su visais a — Į J i t a ^ f į ^ Vals t i jos""*^ 
ko 5-tas skyrius ruošia "bunco" Į sugyvenimo. Valdybos vardu 
ateinantį sekmadienį, birželio j įteikė kuklią dovanėlę. Klebo-
29 d.2 vai. p. p. švč. M. Marijos j nas padėkojo už išreikštus svei 
Gimimo parapijos svetainėje, j kinimus ir linkėjimus: 
Visi kviečiami dalyvauti šiame j x Į a. a. prof. Aldonos Au-
gražiame parengime, kuriam pir ; gustinavtčienės laidotuves Cle-
mminkauja Jean Pargauskas. jvelande iš Chicagos išvyko Ce 

Jaunesniųjų ateitininku sąjungos centro valdyba, surengusi vasaros stovyklos būrelių vadovų kursus gegužės 24-25 
d. Ateitininkų namuose prie Lemonto, ni. B kaires: Birutė Bublienė, Darius Mičiūnas, Janina Udrienė, Linas Miku-
lionis, Jūrina Rugienienė, Romas Kriaučiūnas. Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 

VOKIETIJOJE 
— Europos lietuviškųjų s ta

dijų savaitė šiemet bus rugpiū-
čio 9-16 dienomis Imsbrucko 
mieste, "Haus der Begegnung" 
namuose (Tschurtschenthaler-
str . 2, Insbruck, Austr i ja) . Pa 
skai tas skai tys dr. A. Gerutis, 
V. Natkevičius, prof. dr. V. Bie
liauskas iš Cincinnati, dr. K J . 
Čeginskas, kun. dr. P . Rabi
kauskas, Valt . Banaitis, dr. K. 
Girnius, kun. Ali. Savickas, 
Vyt. Kamantas iš Chicagos, 
kun. A. Rubikas. Meninėse pro
gramose dalyvaus Eglė Juod-

DIPLOMUOTA 
FARMACININKE 

Dalia Marija Graužinytė, Vy
tauto ir Rūtos Graužinių duktė 
(3434 W. 72nd St.), sėkmingai 

versiteto Chicagoje penkerių 
metų studijas, gavo šio univer
siteto baigimo diplomą ir diplo
muotos farmacininkės titulą. 

Jaunoji farmacininkė yra bai 

siekianti, atsakė: tik labai sis
temingas ir kruopštus darbas, 
įsigilinant į kiekvieno mokinio 
būdo savybes.. 

Ir šiemetinis tos mokyklos pa 
sirodymas susidėjo iš trijų do-
lių: piano mokinių pasirodymo 
ir dviejų baleto vaizdų. Abiejų 
baleto scenų choreografija ir 

rora — Dalia Polikaitis. Po dra 
matiškos vilko grobuoniškumo 
scenos, kada žiūrovams beliko 
tik Raudonosios Kepuraitės 
krepšelis ir iš josios senelės pa
grobta skara, tas balius spindė-

viai JAV-bėse" paskelbė "The valkytė, "Vilties" šokėjų grupė, 
Pilot" laikraštis. Jame iškelia- vadovaujama J. Stasiulienės, 
mi lietuvių emigracijos Ameri- s o l E J ^ Blandytė, P. Odinis, 
koje būdingi bruožai — darbš- pianinu palydint dr. V. Vasy-
tumas, pareigingumas, sąžinin- l i ū n u i B u s d a i l A Galdiko, 
gumas. Suteikia žinių apie Penn A Krivicko ir J . Tamošaičio 
sylvanijos lietuvių kolonijas, pa m e n o d a r b ų p a r o d a P a s k a i _ 
minėtas ir "Draugo" dienraštis. t o m g v a d o v a u s fc K Grinius, 
Kartu laikraštis spausdino au- v N a t k e v i č i u s i r ^ j . N o r . 
toriaus atvaizdą ir ir nuotrau- k a i t i s R e n g i m o k 0misiją šu
kų skulptoriaus Vytauto Kasu- d a r Q J r e n a J o e r g . N a u d ž i ū n a i t ė 
bos pagamintos švc. M. Marijos a j A j & m w ^ 
sku lp tu ro į kuri yra seselių vie t e r r e i c h ) > A U n a G r i n i e n ė i r d r 
nuolyne, Putname. 

AUSTRALIJOJE 
— A. 

kostiumų eskyzai buvo I. Velec- Į f e J a ~ Kristina Jakštytė , ant 

jo džiaugsmu. Taip pat džiaugė- J niirė V 
si visi, kai atsibudusi Vilką už
bur ta lazdele nubaidė mažiausio 

a. Nikodemas Bernotas 
22 Sydnėjuje po trum

pos ligos, sulaukęs 76 metų am 

A. Kušlys. 

BRAZILIJOJE 
— Nijolė Pupenytė Mikalkė-

nienė, septynerius metus išdir
busi "Mūsų Lietuvos" redakci-

kytės parengti. Pianinu skambi
nimo programą pradėjo Darius 
Juška, 11 m. amžiaus, gerai pa-

x LB Vidurio Vakarę apy 

X A. a. prof. Aldona Augus
tina vičienė (Nasvytytė) mirė 
birželio 21 d. Clevelande. Liko, 
nuliūdime vyras Juozas, k u r i s i Rardos visos apylinkės žada da 
yra. s ta tęs "Draugo" spaustuvę 1 1 ^ a u U ^ ^ J ^ ^ * 
ir šalia marijonų vienuolyną, se 
suo Birutė Smetonienė, broliai 
Algirdas ir Jaunutis Nasvyčiai 
su šeimomis, dvi dukterys ir 
daug giminių. Laidojama Cleve-
lande šiandien. 

gusi Marijos aukštesniąją mo-

zaris* M o d e s t u s " ir" Alg i Mo \ ̂ ' Z l ^ t ^ r HT™^ i ^ S ^ a a m a s ^ n S l ^ - S r . destas I ^ mokyklą ir Ped. Lituanistui} 

rą kartą dalyvaudama 
me spektaklyje. 

tokia-

žiaus. Buvo gimęs Pajevonio ; joje, išsikėlus kitur, iš darbo pa 
valsčiuje, gyveno Bass Hill lie- į sitraukė. J i paruošdavo su spe-
tuvių kolonijoje. Palaidotas : cialia mašina straipsnius ofseto 
Rockwood kapinėse, lietuvių sek Į spausdinimo mašinai. Jos vieto-
cijoje. Liko žmona, duktė ir sū- i je dabar dirba 17 metų mergai-

._ j institutą. Ji aktyviai reiškėsi 
Aušros Vartų skautų tunto 
veikloje, akademikuose skau
tuose ir Grandies tautinių šo
kių grupėje. Nežiūrint įtempto 
darbo universitete ir dalyvavi-

Jurgiu Šarausku, valstybės sek 
retoriaus specialiu asistentu 
Rvtų Europos reikalams, birže-
iio 27 d. vakare Jaunimo cent- į f* mįneto-'e ^tuviskoje veik-
ro kavinėje. Bus įdomi paskai- j l o ^ e ' D a h a v a k a n u s ff a t o s t 0 ^ 
ta . Svečias atsakinės \ klausi-
muse. Vakaronę ruošia Mar
ąuette Parko apylinkės valdy
ba. 

X Dr. Adolfas Baltrukėnas, 
Akron, Ohio. prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 12 dol. auką. 

1US. tė Marisitela Zutautaitė Antroji baleto scena "Metų 
laikai" (Seasons) mokykloje nu 
sistovėjusia tvarka buvo pakar- { 
tojimas pereitų metų to paties j r ° v a i spektaklį įvertino gerai, I pastangos atsikviesti preziden-
pavadinimo baleto scenos, ta- ; S a l n e t S e r i a u n e i J o s vykdyto- Į tą, bet prezidentas šiuo metu la 
čiau visos tos scenos dalyvės j J a i U * « Užbaigai mokytoja L i bai užimtas politinėmis proble-
(viso 21 mergaitė), šokusios to-į Veleckytė gavo daug gėlių. Žiū į momis. Prezidentienė yra pa-

rovų buvo apie keturi šimtai, i reiškusi pasiryžimą tautinių šo-
Scenos apšvietimą tvarkė (mo- i kių šventėje dalyvauti. Prižadė-

x Jonas K. Karys, Bridge-
port, Conn., žinomas mūsų nu
mizmatas, trijų knygų apie se
nosios ir nepriklausomos Lietu
vos monetas bei pinigus auto
rius, spaudos bendradarbis, I Labai ačiū. 
įvairiomis progomis paremia j x l ietuvišku knygų, pasinau-
savo dienraštį. I r dabar gavo- į dodami jų išpardavimu, už di-
me jo 25 dolerių auką. Esame j d e s n e s u m ą užsisakė: Sofija 

Draugelienė (Rochesteris), M. 
Kazlauskas (Winter Park), Sta 

labai dėkingi. 

X Kun. Alfonsas Grauslys 
y ra susirgęs ir paguldytas Šv. 
Kryžiaus ligoninėje. Jo sveikata 
tiriama, a r nereikės daryti ope
racijos. Ligoninėje dar turės pa 
būti bent savaitę. 

kish Rondo Op. 36, no. 2". To
liau sekė Violeta Mieliulis, Ange 
le Mieliulis, Daniel McCrea. Lin
da Balčiūnas ir Suzan Zaleski. 
Iš JuJtį L. Balčiūnas (dalykiškai 
paskambinusi Ecksteino "Rhap-
sodie") taip pat šoko abiejuose I visiškai skirtingas roles, t. y. 

į turėjo ir tą baleto sceną išmok-
1 t i iš pagrindų, č ia Žiemą vaiz-

je scenoje, šiais metais turėjo 

vaizduose. 
Pirmos baleto scenos "Rau

donoji kepuraitė" (Little Red į davo Audra Avižienis, o josios 
Rkling-Hood) pagal P. Čaikovs į palydoves, Šaltį bei ledą — Vi-

tina ir duktė) V. Aleknai. 
J . Damauskas 

ŠOKIŲ ŠVENTEI ARTĖJANT 

sė Jacienė (New Yorkas), O. 
Jusienė (Worcesteris), Vytau
tas Gavelis ( E St. Louis). Vi
siems jiems knygos buvo iš
siųstos paštu. 

X Henrikas Jasinskas, Rod-
X Marytė Gaižutienė duos po. ney, Ont., parėmė mūsų spaudos 

kalbį apie keramiką Šv. Kaži- i darbus 10 dolerių auka.. Malo-
miero seserų centrinio namo sa- [ n iai dėkojame. 
lėje birželio 26 d. 1 vai. popieti x s t a n i s i o w Kacšynsld, Por-
į pensiją išėjusiems. Susidomė- j t e r_ T e x a t s i u n t ė G a r b ė s p r e . 
ję yra kviečiami ateiti pamatyti j n u m € r a t o s m okest į . Už didelę 
skaidrių amerikiečių ir lietuvių ; p a r a m ą e s a m e d ė k m g i . 
puodžių ir pavyzdžius įvairių ke
ramikos kūrinių. Bus proga dau-1 x Balys Sriubas, čikagiškis. Į laimėjimais, linkime jai sėkmės 
giau susipažinti su keramikos '• parėmė mūsų spaudos darbus į ateityje ir tikimės, kad jos jung 
procesu ir po to dar pasisvečiuo-I 10 dolerių auka. Maloniai dė- j tis su lietuviška jaunimo veikla 
ti. Bus užkandžiai, kavutė ir ; kojame. j n e s i b a i š s < *** ateityje dar dau-
žaidimai x s ^ ^ ^ ^ ^ ^ | ̂ a u sustiprės. S. P. 

kis. prie prenumeratos mokės-': 
čio pridėjo 10 dol. auką. Labai 

Dalia Marija Graužinyt* 

metu nuolat dirbo įvairiose vais 
tinėse, įsigydama kartu su stu
dijomis ir praktinį farmacinin-

; kės patyrimą. — 
Sveikindami jaunąją farmaci

ninkę su akademiniais mokslo 

kio baleto "Miegančioji gražuo 
lė motyvus, muzika buvo aran
žuota L Veleckytės. Aranžavi-
mas padarytas labai vykusiai. 
Vaidybiniu požiūriu, į Raudon
kepuraitės "pagerbimo balių" 
labai gerai derinosi personažai 
iš pasakų - baletų: Miegančioji 
gražuolė, Pelenė ir Batuotasis 
katinas.. Toje scenoje šoko 26 
mergaitės. Raudonosios kepurai 
tės vaidmenį labai gerai šoko 
(ir vaidino!) 10 m. amž. Rimu
tė Polikaitytė. Vilku buvo Aud
rė Budrytė, parodydama labai 
gerą vaidybą, gerai imituodama 
Vilko suktumą ir grobuonišku-

da Momkus ir Danutė Jakubai- Tautinių šokių šventės komi-

jo dalyvauti gub. Thompson, 
mere —J . Byrne. Dalyvaus ir 
kard. J. Cody. - -

Šokių šventėje dalyvaus 64 
šokėjų grupės su 2300 šokėjų. 

tis, o Krušą ir Sniegą — Jūra | te tas birželio 19 d. Margučio pa j I š Vokietijos dalyvaus Vasario 
16 ir Miuncheno grupės. Atvyks 
iš D. Britanijos, iš Brazilijos i r 
iš Kanados, šokių šventės ren
gimo komitetas kviečia lietu
vius gausiai dalyvauti šeštadie
nio vakarą, liepos 5 d., susipaži 
nimo vakare 8 v. Jaunimo cent-

Avižienis ir Audrė Budrys. Sau-' talpoje pranešimus apie pasinio 
lę vaizdavo Linaa Meilė. Pava-; simo eigą. Pirm. J. Talandis sa-
sarį šoko Karen Schikschnus, Į kė, kad susitarta su senatoriaus 
palydima Vidos Brazaitis. LF- Savicko ir miesto pareigū-
Paukštį labai gerai suvaidino į nais liepos 5 d. nuo 10 v. r. iki 
Rimutė Polikaitis. Vakarų V ė - U l v- v. uždaryti automobilių 
ju buvo Viktorija Meilė. Žaliuo-! judėjimui 69 gatvę Marąuette 
jančią Vasarą gerai sušoko Lin į Parke, kad ji būtų laisva lietu-
da Balčiūnas. Aguonas — Kim-! vių, suvažiavusių iš įvairių mies 
berly Elliot, Rasa Putrius, Ing- j tų, bendravimui. Krautuvės ga-
rida Mikūnas, Lina Viržintas, o Į lės prekiauti. Mere J. Byrne at-
Rugiagėles — Lidija Viržintas, ; vyks 12:30 vai., ir bus trumpa 
Vida Beleckaitis, Kristina Žiū-' programa. 
raitis, Lina Bartkus. Rudenį ir
gi labai gerai šoko Rūta Pakš-

mą. Mažomis fėjomis buvo Kris j tas, palydima irgi lengvai šoku-
tina Jakštys, Aldutė Norkus, i šios Dalios Polikaitis. Najadų 
Rasa Putrius, Lina Viržintas, Į vaidmenį tik pasipuošusios mels 

x K. Avižienio paveikslų ko
lekcijos ir M. Gaižutienės kera
mikos darbų paroda atidaroma Į a c J u 
penktadienį, birželio 27 d. "Ga
lerijos" patalpose, 744 North 
Wells Street, miesto centre. 
Svečių priėmimas tarp 5 ir 8 
vai. vakaro. Parodas galima ap
žiūrėti kasdien nuo 11 vai. ryto 
iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais 
uždaryta. Paroda tęsis iki lie
pos 13 d. (pr.) 

X GINTARO VASARVIE
TĖJE 
vairiems 
kitę vakarais telefonu — 

616—169-3298 (sk.) 

IRENOS VELECKYTĖS 
MOKYKLOS METINIS 

PASIRODYMAS 

x Aukų po 7 dol. atsiutė: 
Ona Paukštienė, Elizabeth, 

Birželio 15 d., sekmadienį, 
Jaunimo centro salėj įvyko I. 

Leonas Bajorūnas, Bingham- Į Veleckytės baleto ir piano stu-
ton, 

U. Leleika, Redford. 
Visiems maloniai dėkojame. 
X JAV LB Vidurio Vakarų 

apygardos ruošiamose Chicagos 
Lietuvių Dienose, šį sekmadienį, 
birželio 29 d., Ottawa Woods 

reikalingas jaunuolis į- Į Parke (tarp 4300 ir 4700 S. 
darbams. Skambin-1 Harlem Ave.), pietums ir gėri

mams bilietukus tvarkys East 

Kimberly Eliot, Sabina Mark-
valdas, Vilija Meilė ir Gailė Sa
baliūnas. Vyresnėmis fėjomis 
buvo: Lisa Bartkus, Kristina 

vom skarelėm vaidino Žiemos 

International Amfiteatre lie
tuvių judėjimas prasidės liepos 
4 d. Čia 4-5 vai. p. p. bus vaikų 
repeticijos, 4:45 atvyks jauniai, 
studentai, 8:30 vai. veteranai, 
10 vai. vak. įvyks visų vadovų 

ansamblis. Ši baleto scena, ypač ' pasitarimas Jaunimo centre. 
skambant nelengvai Glazunovo 
muzikai, šiemet buvo atlikta 

Žiūraitis, Lydi ja Viržintas, In- Į gerai, gal net geriau nei 1979 

dijos mokslo metų užbaigimo 
šešioliktasis pasirodymas. Pati 
mokykla veikia nuo 1962 m. ru 
dens. tad šiemet sueina 18 jo
sios egzistavimo metų. Tuose 
pasirodymuose reiškiasi moki
niai, parodydami, ką jie per me
tus toje mokykloje išmoko. Ste
bint tą mokyklą keliolika metų, 
o ypač mer.inį sumanumą ir pe-1 

grida Mikūnas, Vida Beleckas. 
Pelene buvo Karen Schiksch
nus, o princu Fortūna — Vida 
Brazaitis, Pelenės pamote — 
Audra Avižienis, o pastarosios 
dukterys: Danutė Jakubaitis ir 
Jūra Avižienis. Batuotu Katinu 
buvo Vida Momkus, o Batuotu 
Katinu — Lina Meilė. Mėlyna 
Paukšte — Viktorija Meilė, o 
Princese Floriną — Linda Bal
čiūnas. Pagaliau Princu Desira. 
išlaisvinusiu Raudoną Kepurai-

m. pasirodyme, č ia visos tos 
scenos dalyvės šoko ant pirštų 
galų, sudarydamos labai darnų 
ansamblį, kuriame kiekvienos 
šokėjos judesys papildė kitų an 
samblio dalyvių judesius. Pasi
rodymas praėjo sklandžiai. Sun 
ku pavaizduoti tą didelę darbo 
ir nervų įtampos apimtį, kurias 
l to spektaklio pasisekimą įdėjo 
mokiniai ir mokytoja. Tik moki 
nių, ypač jaunesniųjų akių bliz
gesys rodė susinervinimą ir su-

tę — Rūta Pakštas., labai gera i ' sirūpinimą savo roles atlikti 

šeštadienį, liepos 5 d., nuo 8.30 
registruosis visi šokėjai, o nuo 
9 vai. r. jau prasidės jaunių ir 
studentų repeticijos, šeštadie
nio vakare 8 v. Jaunimo centre 
bus oficialus šokių šventės ati
darymas ir susipažinimo vaka
rienė. 

Iš 120 dainininkų sudarytas 
šokių šventės choras, į kurį įsi
jungė Dainava, Operos choras, 
vyčių choras, parapijų chorai. 
Sudarytas tautinių instrumentų 
ir kanklių orkestras iš 55 muzi
kantų. Šokėjai liepos 4 d. tu
rės repeticijas. 

Pakvieseta į šokių šventę 
atlikusi savo rolę. Princese Au- i kuo geriausiai. Atrodo, kad žiū- (daug žymių amerikiečių. Dėtos 

dagoginius sugebėjimus mokyk 
Chicagos LB apylinkes | Į m k g a b e j o t i n a , kad I. 
Antanas \ ilutis, barą tvarkys ! - . , _ , . . . . . , ; _ ; 

X Chicagos Anglijos - Brita
nijos Lietuvių klubas rengia 
linksmą subuvimą — pikniką -
gegužinę birželio 29 d., sekmad.. 
Vyčių sodelyje ir salėje. Pra-

Veleckvte puikiai mokinius pa-apvhnkes pirm. r. T . , , . . . - . , V *__/ i ruošia. I. v eleckyte rūpinasi pa-^ iktoras Garbonkus. (pr.) 
LB Lemonto 

rodyti ne ką ji pati moka "pa-
X Futbolo klubo IJtuanicos j šokti", bet tai, ką per tuos me-

metinis piknikas ir turnyras i tus josios mokiniai įsisavino iš I 
įvyks Marąuette Parke liepos 5 j nelengvo baleto paslapčių, 

džia 12 vai. popiet. Maloniai! d., šeštad., 10 vai. ryto iki iki į Ir šis spektaklis parodė, kad 
kviečiame svečius ir narius atsi- j 11 vi. vak. Nuo 7 vai. vak. gros Į I. Veleckytė savo mokinius iš- ! 

lankyti Klubo valdyba į orkestras. Visi maloniai kvie-! moko vis geriau apvaldyti bale- i scena IŠ I. Vale 
(pr.) 1 čiami. (pr.) | to šokį. Paklausta, kaip ji to at- — Raudonkepura 

re. 
šokių šventės dieną, liepos 6 

d., 10:30 bus pamaldos Švč. M. 
Marijos Gimimo bažnyčioje Mar 
ąuette Parke , 10 vai. pamaldos 
Tėviškės parapijoje. 1:30 vai. 
p. p. susirikiavusių šokėjų įžy-
giavimas. Šokių šventė prasidės 
2 vai. p . p. Vakare 7 vai. bus 
šokių šventės banketas Condesa 
Del Mar restorane 

Amerikiečių laikraščiai žada 
atsiųsti korespondentus. Apie 
šokių šventę painformuotos 
spaudos agentūros ir didesnių 
miestų laikraščiai. Susitarta su 
televizija, kad jų stotys atsiųs
tų savo filmuotojus. J . P r . 

DENGIAME IR TAISOME 
VISŲ RŪŠIŲ STOGUS 

Už savo darbą garantuojame 
ir esame apdrausti. 

Skambinkite 
ARVYDUI KiELAI 

TeL — 434-9655 

įHiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiiiiiiuimniiiiiiititt 

Liaudies menas ir kitkas 
"Drauge" 

Dienraščio "Draugo" admi
nistracijoje galima pasirinkti J-
vairių liaudies meno darbų: me
džio, keramikos, drobė*, taip 
pat gražiai papuoštų lėlių 

bft'o'o <sr-<Jį;r;̂  rnok:r;:ų pss:rod 
A.jdrė Budrytė — Vilkas ;r fė;os 

Apsilankykite į "Draugo" ad
ministraciją i 8 pasižiūrėkite. Gal 
rasite kai ką padovanoti rn.ro 
giminėms ar draugama-

T>raugoM adresas: 4545 Weat 
6Srd St.. Chktseo, HL 60629 

tiiriniiunuiiiniitiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiiis 

http://rn.ro

